
നയുുഡൽഹി:രാജയുതുു്ഇ
നുുമലശവകിടുു്അവസാനി
ചുു24െണികുുുറിൽ1324
ഹപർകുുുകുടിമൊവിഡു
സുുിരീകരിചുുു.ഇഹൊമട

മോതുുംഹോഗികൾ16,116
ആയി.31ഹപർകുടിെരിചുു
ഹൊമടെരണസംഖയു519ആ
യിഉയർമനുുനുുുംഹകനദുുു
ആഹോഗയുെനനുുുാലയം.ഗുജ
റാതുുിൽ228ഹപർകുുുംത
െിഴനുാടുുിൽ105ഹപർകുുും
പുതുതായിഹോഗംസുുിരീക
രിചുുു.
ഏനപുിൽ12നുഹശഷംത

െിഴനുാടുുിൽനുറിഹലമറഹപ
ർകുു്ഒരുദിവസംഹോഗം
സുുിരീകരികുുുനുുതുഇനുു
മലയാണ.ുസംസുുാനതുുു
മോതുുംഹോഗികൾ1477
ആയിടുുുണുു്.റാപുുിഡുമടസുുുുു
കൾവയുാപിപുുിചുുതാണുഹോ
ഗികളുമടഎണുുംകുടാൻ

കാരണമെനുു്തെിഴനുാടു
ആഹോഗയുവകുപുു്.െഹാരാ
നഷുുുയിൽ3648ഹപർകുുാണു
ഹോഗം.െേയുനപുഹദശിൽഹോ
ഗബാേിതരുമടഎണുും
1400കടനുുു.ഡൽഹിയിൽ
1893,ഗുജറാതുുിൽ1604,
രാജസുുാനിൽ1431,ഉതുു
ർനപുഹദശിൽ1084എനുുിങുു
മനയാണുമൊവിഡുബാേി
തരുളുുത.ു
23സംസുുാനങുുളിലംു
ഹകനദുുുഭരണനപുഹദശങുുളി
ലുൊയി54ജിലുുകളിൽ14
ദിവസതുുിനിമടഒരുഹക
സുഹോലംുറിഹപുുർടുുുമച
യതുിടുുിമലുുനുു്ആഹോഗയുെ
നനുുുാലയം.

ആഭയുനുുര,വിഹദശയാനതുകൾ,മോതുഗതാഗ
തം(മനുടയുൻ,ബസ,്ടാകസുി,മെമനുോ),സം
സുുാനാനുുരയാനതു(ആശുപനതുി,സുരകുുാ
ആവശയുമോഴിമക),വയുവസായ-വാണിജയു

നപുവർതുുനങുുൾ,ഹോസപ്ിറുുാലിറുുിഹസവ
നങുുൾ,വിദയുാഭയുാസസുുാപനങുുൾ,തിയറുു
ർ,ൊൾ,ജിം,ബാർഡ,ുനീനുുൽകുുുളം,അ
െയുുസമ്െുു്ുപാർകുുുകൾ,അസംബുുിഹാളു
കൾ,സാമുഹിക-െത-കായിക-രാഷ്നടുീയ
കുടുുായെുകൾ.

നപുഹതുയകസാമുുതുുികഹെഖല,കയറുുുെതിഹക
നദുുുീകുതയുണിറുുുകൾ,വയുവസായഎഹസുുുുറുുു
കൾ-ടൗൺഷിപുുുകൾ,അവശയുവസത്ുനിർ
ൊണയുണിറുുുകൾ,ഐടിഹാർഡുമവയർ
വയുവസായം,ഭകുുുയസംസക്രണം,ചണവയുവ
സായം,കൽകുുരി-ോതുഖനനം,എണുു-വാ
തകറിശഫനറി,ഇഷുുികനിർൊണം,ഹോഡ-ു
ജലഹസചനപദുുതികൾ.

ചരക്്്
അവശയുവസത്ുഹസവനം:ഹവുോെനാവിക,
മറയുൽ,ഹോഡുരംഗതു്ുചരകു്ുഗതാഗതം.നടു
കുുുകളിൽരണുുുശനുഡവർൊരംുഒരുമഹൽപുു

റംു.ചരകുുുകയറുുാനുളുുകാലിവാഹനങുുൾ,
നിർൊണ-മോതുുവയുാപാരരംഗങുുളിൽനിനു്ു
ഉപഹോകുുാവിഹലകുുുളുുശംുഖലയിമലവാഹ
നങുുൾ,ജീവനകുുാർഎനുുിവർകു്ുഇളവ.ു

അധികരേവനങ്്ൾ
െരംഒഴിമകവനവിഭവങുുമളടുകുുുനുുതംുവിപ
ണനംനടതുുുനുുതംുഅനുവദികുുും.മുള,നാ
ളിഹകരം,അടയകുുു,മൊഹകു,ുസുഗനുുവയു
ഞജുനങുുൾഎനുുിവയുമടവിളമവടുപുുുംവി
പണനവംുകുഷിപുുണികളുൊകാം. നഗുാെീണ
ഹെഖലയിൽശുചീകരണം,ജലവിതരണം,
ശവദയുുതി,ഊർജം,മടലിഹൊം,ഹകബിൾ
ശലൻതുടങുുിയവയകുുുായിനിർൊണനപുവ
ർതുുനം.

േനകാരയുഹെഖല:റിസർവുബാകു്ു,ആർബി
ഐനിയനനുുുിതേനകാരയുസുുാപനങുുൾ,
ബാങുുുകൾ,എടിഎം,ബാകുുിങുനപുവർതുുനങുു
ൾകുുുളുുഐടികരാറുകാർ,മസബി-മുലേ
നവിപണിഹസവനങുുൾ,ഐആർഡിഎ
ഐ,ഇൻഷവുറൻസ്കമുുനികൾ.
വാണിജയുഹസവനങുുൾ:അചുുടി,ഇലകുഹനുോ
ണികുൊേയുെങുുൾ,ഐടിഹസവനങുുൾ(50%
ജീവനകുുാർ),സർകുുാർഹസവനങുുൾകുുുളുു
ഹഡറുു-ഹൊൾമസുുുറുകൾ,പഞുുായതു്ുതല
തുുിൽമോതുഹസവനഹകനദുുുങുുൾ,മൊറിയ
ർസർവീസുകൾ,അവശയുഹസവനങുുൾകുുുളുു
ഇമൊഹെഴുസ്സംവിോനങുുൾ,ഹൊൾഡു
ഹസുുുുമറജ,ുമവയർഹൗസിങ,ുസവുകാരയുമസകയുു
രിറുുിസർവീസുകൾ,ഹോടുുൽ-ഹോംഹസുുുുൊ
മനജമുെു്ുുഹസവനങുുൾ,ഇലകുനടുീഷയുൻ,പുും
ബർ,കാർമപുുുുുറി.

ര താ ര തം: 
അടിയനുുരആഹോഗയുഹസവനങുുൾകുുുംഅ
വശയുവസത്ുവാങുുുനുുതിനംുസവുകാരയുവാഹ
നംഉപഹോഗികുുാം.നാലുചനകുവാഹനങുുളി

ൽശനുഡവറംുപിനുുിമലസീറുുിൽഒരുയാനതു
കുുാരനംു.ഹകനദുുുസംസുുാനസർകുുാർജീവന
കുുാർകു്ുഹോലിസുുലഹതുുകു്ുയാനതുമചയുുാം.
സാമുഹികഹസവനങുുൾ:ശിശുപരിപാല
നഹകനദുുുംജുവശനൽഹകനദുുും,ഭിനുുഹശഷി
കുുാരുമടയംുവഹോേികരുമടയംുസംരകുു
ണഹകനദുുുങുുൾ,ആംഗൻവാടികൾഎനുുിവ
നപുവർതുുികുുാം.
കാർഷികഹസവനങുുൾ:വിതുുുവിത
യകുുുുക,മൊയുുുക,കാർഷിഹൊതപുനുുങുുൾ
വിൽകുുുനുുഏജൻസികൾ,കാർഷിഹൊപക
രണങുുൾവിൽകുുുനുുകടകൾ,വാടകയകുു്ു
നൽകുനുുഹകനദുുുങുുൾ,വിതു്ു-വളംവിൽകുുു
നുുകടകൾ,ചനുുകൾ,എപിഎംസിൊർകുുറുുു
കൾ,വിതരണഹകനദുുുങുുൾ,െീൻപിടിതുും,വി
ൽപുുന,ഹാചുുറികൾ,അഹകുവറിയം,ഹൊടുുംഹെ
ഖല(50%ജീവനകുുാർ),മുഗസംരകുുണം.

ആരോരയ്രേവനങ്്ൾ:
ആശുപനതുികൾ,നഴസുിങുഹോമുകൾ,മടലി
മെഡിസിൻ,മെഡികുുൽഹോപു്ു,ഡിസമ്പ
നഡുസറി,മെഡികുുൽറിസർചു്ു,ലാബുകൾ,
മൊവിഡുസാംപുൾകലകുുൻമസുുുറുകൾ,
മുഗാശുപനതുികൾതുടങുുിയവ.
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പോവ ടൊവിഡ ്മക്്്ം
പനാജി:ചികിതുുയിലുണുുായിരു
നുുഅവസാനഹോഗിയംുപരി
ഹോേനയിൽമനഗറുുിവുആയ
ഹൊമടഹോവപുർണൊയംുമൊ
വിഡു19മുകുുസംസുുാനൊയി.ശ
നിയാഴചുനടതുുിയപരിഹോേന
യിലാണുഅവസാനഹോഗിയംു
ശവറസിമനപരാജയമപുുടുതുുി
മയനുുുതിരിചുുറിഞുുത.ുഹകനദുുുസ
ർകുുാർനിർഹദശിചുുൊനദണുുങുു
ൾനപുകാരംഒരികുുൽകുുുടിപരി
ഹോേനനടതുുിയഹശഷഹെഇഹദുു
ഹമതുുആശുപനതുിവിടാൻഅ
നുവദികുുുഎനു്ുഹോവആഹോഗയു
െനനുുുിവിശവുജിതുറാമണ.ഏഴുഹോ
ഗികളാണുഹോവയിലുണുുായിരു
നുുത.ുഏനപുിൽമുനുുിനായിരുനുുു
അവസാനൊയിഒരാൾകുുുഹോ
ഗംകമണുുതുുിയമതനുുുംറാമണ.
ഹോഗംബാേിചുുവരിൽആറു
ഹപരംുവിഹദശയാനതുനടതുുിയിരു
നുുു.രണുുുഹപർചികിതുുയിലിരി
മകുുെറു്ുഹോഗങുുൾവഷളായതി
മനതുുുടർനുുുെരിചുുു.

www.facebook.com/
metrovaarthaofficial

സവ്രണം
തരുാം - 4,175
പവൻ -33,400

മമമര്ൊ മാഡം

ത മാ ശ ക്്ാ ര 
സ ര ക്്ാ രി ല ്മ ്ണ്്്..!

ബാർബർ ഷാപുുുകളിൽ
സപ്ർശനം ഒഴിവാകുു
ണം.

202020 ഏപേ്ിൽ

തിങ്്ൾ
1195 പമെം 07

എം.ബി.സലതുുഷ്
തിരുവനനുുപുരം:വിവാഹജീവിതം
40ാംവർഷതുുിഹലകുുുകടകുുുനുുതു
മൊവിഡുതിരകുുിനിമടആഹോഷി
കുുാനാവാമതആഹോഗയുെനനുുുിമക.
മക.ശശലജ.1981ഏനപുിൽ19നാ
യിരുനുുുമക.മക.ഭാസക്രനംു
ശശലജയംുതമുുിലുളുുവിവാ
ഹം.അനു്ുഇരുവരംുഅേയുാ
പകർ.ഭാസക്രൻപിനുുീടുെടുു
നുുുർനഗരസഭാമചയർൊ
നായി.ശശലജസിപിഎം
ഹകനദുുുകമുുിറുുിഅംഗവംു
സംസുുാനആഹോഗയുെ

നനുുുിയുൊയി."നിപ'യുമടപി
ടിയിൽനിനു്ുഹകരളമതുുഹോചിപുുി

കുുാൻആഹോഗയുസംവിോനമതുുമു
നുുിൽനിനുുുനയിചു്ുതാരൊയഅവർ,മൊ
ഹോണകുുാലതു്ുഅതിഹനകുുാൾകരുതഹോമട
ഈെഹാൊരിമയവരുതിയിലാകുുാനുളുുനിതാ
നുുജാനഗുതയിലാണ.ു
മോതുഅവേിദിനൊയഇനുുമല,ഞായറാ
ഴചു,വിവാഹവാർഷികൊയിടുുുംെനനുുുികു്ുമതലുുും
വിനശുെെിലുു.രാവിമലമസനകുഹടുുറിയറുുിമലഓഫി
സിമലതുുി.മൊഹോണനപുതിഹോേവുൊയിബ

നുുമപുുടുുചർചുുകൾ,ആഹോചനകൾ...പിനുുീട,ു
നപുോനആഹോഗയുനപുവർതുുകമരഹോണിൽവി
ളിചു്ുസംസാരിചുുു,മൊവിഡ1ു9ഹോഗികളുളുു
ആശുപനതുികളിമലനപുോനമപുുടുുവഹോടുസുുിതി
ഗതികൾആരാഞുുു,നിരീകുുണതുുിലുളുുവരി
ൽഹോഗംവരാനുളുുസാേയുതകൾഅഹനുവഷി
ചുുു...ചർചുുനീണുുഹപുുൾഊണുകഴികുുാൻഇറ
ങുുാനായതുരണുുരയകുു്ു.ഭകുുണംകഴിഞുുുംവി
നശുെികുുാൻഹനരെിലുു.ഒരുചാനലിമുുുതതുുെയ
സംഹനുപഷണം.അതുകഴിഞു്ുവീണുുുംഅവഹോ
കനം.കൺഹനുോൾറംുസദുുർശനം...
ഒരുൊസതുുിഹലമറയായിതലസുുാനതുുുത
മനുുതുടരുനുുആഹോഗയുെനനുുുികു്ു,മൊവിഡി
മനനിയനനുുുണതുുിലാകുുാനുളുുമനഹടുുടുുതുുി
നിമടകണുുുർെടുുനുുുരിലുളുുവീടുുുകാരുൊയിബ
നുുംഹോണിലുമടൊനതും.""ൊഷുൊയിരാവി
മലസംസാരിചുുു.പായസംവചു്ുകഴിഹചുുളഹണ
എനുുുപറഞുുു.മൊചുുുെകൾഇപുസ്എനുുുവി
ളികുുുനുുഇഫയജഹനാരയുൊയി(െകനംുക
ണുുുർഎയർഹോർടുുിമലഎൻജിനീയറുൊയല
സിതിമുുുെകൾ)മൊഞുുാനംുകളികുുാനംുസ
െയംകിടുുുനുുിമലുുനുുപരാതിയുണു്ു.ഇപുസ്പ
മകുുഇഹപുുൾവളമരസഹതുുഷതുുിലാണ.ുഅ
വളുമടഅചുുനംുഅചുുാചുുനംുവീടുുിൽതുുമനുുയു
ണു്ു,അവഹോമോപുുംകളിയാണ.ു..ൊഷിമുുുമപ

ങുുളംുഅടുതുുുതമനുുയായതിനാൽഅവിമട
ഫലതുുിൽകുടുുുകുടംുബംഹോമലയാണ.ു''-െ
നനുുുിെനസിമലവീടുുമുുയകുു്ുസഹതുുഷം.
മുതുുെകൻഹോബിതു്ുഅബുദാബിയിൽഇ
ലകുനടുികുുൽഎൻജിനീയറാണ.ുഹോബിതു്ു
ഹോലിമചയുുുനുുസുുാപനംനിർെിചുുആശുപനതുി
മൊവിഡിമുുുപശുുാതുുലതുുിൽഅഹദുുഹ
തുുിമുുുഹെൽഹോടുുതുുിൽ300കിടകുു
കളുളുുമൊവിഡുആശുപനതുിയാ
കുുി.അങുുിമനഅമുുയംുെ
കനംുഹൊവിഡുനപുതിഹോ
േനിരയിൽഹകരളതുുി
ലംുഅബുദാബിയിലു
മുണു്ു.
ഹകരളതുുിൽമൊ
വിഡുനിയനനുുുണവി
ഹേയൊകുനുുതിൽെ
നനുുുിആശവുാസതുുിലാ
ണ.ു""നിരീകുുണതുുിലു
ളുുഏതാനംുഹപർകുുു
കുടിമൊവിഡുസാേയു
തയുമണുുനുുാണുവിവ
രം.അഹപുുഹഴകുുുെറുുു
രാജയുങുുളിൽനിനുുും
സംസുുാനങുുളിൽ

നിനുുുംനപുവാസികമളതുുും.അവമരകവുാറ
ശുുുനിൽപാർപുുികുുാനംുചികിതുുിപുുികുുാനംു
നമുുൾസജുുരായി.അഹപുുഴംുനമുുുമടജാനഗുത
തുടരുകതമനുുഹവണം''-വിവാഹവാർഷികദി
നതുുിലംുശശലജഅതിമലഉതകുണഠുെറചുുു
വയകുുുുനുുിലുു.

ഇ നൊപമഴസ് ്
ഇളവക്ൾ റദ്്ാക്്ി

കൊവിഡ്ഹകസക്ൾ

ലോക്ഡൗൺഇളവ്വന്്തിന്്്പശ്്ാത്്ലത്്ില്്നൊബൈല്്കടകള്്രണ്്ാംഞായറാഴച്യിലം്സജീവമായി.ലോപ്്്കള്്ക്്്മ്
ന്്ില്്ഇത്്വണകഴിഞ്്യാഴച്ലത്്ക്്ാളം്തിരക്്ായിര്ന്്്.തിര്വനന്്പ്രംതകരപ്്റമ്്ിനലലോഡ്വക്്ിലനൊബൈലലോ
പ്്്കളിനലത്്ിയവര്നടബൈക്്്കളനിറഞ്്ലപ്്ള. കെ. ബി. ജ യ ച നദ്്് ൻ

എയര ഇന്്്യ ടിക്്റ്്്
ബക്്്ിങ ്േിരത്്ിവച്്്
നയുുഡൽഹി:ആഭയുനുുര,രാജയുാ
നുുരസർവീസുകളിൽടികുുറു്ു
ബുകുുിങുആരംഭികുുാനുളുുതീ
രുൊനംഎയർഇനുുുയപിൻവലി
ചുുു.ആഭയുനുുരസർവീസുകൾകു്ു
ഹെയുനാലുമുതലംുരാജയുാനുുര
സർവീസുകൾകു്ുജുൺഒനുുു
മുതലുമുളുുടികുുറു്ുബുകുുിങു
ആരംഭിചുുതായിഎയർഇനുുുയ
ഹനരഹതുുനപുഖയുാപിചുുിരുനുുു.എ
നുുാൽ,ഇകുുാരയുതുുിൽസർകുുാ
ർതീരുൊനമെടുകുുുനുുതുവമര
നടപടികൾനിർതുുിവയകുുുാൻ
ഹകനദുുുഹവുോെയാനെനനുുുിഹർദീ
പുസിങുപുരിആവശയുമപുുമടുു
നുുുംബുകുുിങുനിർതുുിവയകുുുു
കയാമണനുുുംഎയർഇനുുുയഅ
േികുതർഅറിയിചുുു.

നയുുഡൽഹി:ഇമൊഹെഴസു്രംഗതു്ുഇനുുു
മുതൽനപുഖയുാപിചുുഇളവുകൾഹകനദുുുസർ
കുുാർമവടുുികുുുറചുുു.ഓൺശലൻവയുാപാര
സംവിോനതുുിലുമടമൊശബൽഹഫാൺ,
മടലിവിഷൻ,റനഫുിജഹററുുർ,ലാപുഹടാപു,തു
ണിതുുരങുുൾ,സ്ഹറുുഷനറി,സ്കുൾകുടുുിക
ൾകുുുളുുസാേനങുുൾതുടങുുിയവിൽകുുാ
മെനുുഉതുുരവാണുറദുുാകുുിയത.ുഎനുുാൽ,
അവശയുവസത്ുകുുൾവിൽകുുുനുുതിനുഅനു
െതിയുണുുാകംു.
ഇനുുുമുതൽനിയനനുുുണങുുളിൽഇളവുന

ൽകാനിരിമകുുയാണുഓൺശലൻവയുാപാര
തുുിനുനിയനനുുുണം.അവശയുവസത്ുകുുളലുുാ
തുുവയുമടവയുാപാരതുുിനുഅനുെതിനൽ
കുനുുതുമൊവിഡുനപുതിഹോേതുുിനുതിരിചുു
ടിയുണുുാകുുുമെനുുതിനാലാണുതീരുൊനം
ൊറുുിയമതനു്ുആഭയുനുുരെനനുുുാലയഹോയിു്ുു
മസനകുടുുറിപുണയുശശലനശുീവാസത്വ.
അഹതസെയം,ഹോടു്ുസഹ്ോടു്ുഅലുുാതുുജി
ലുുകളിൽകാർഷിക,േനകാരയു,നിർൊണഹെ
ഖലയിലടകുുംഇളവുകൾഇനുുുമുതൽനില
വിൽവരംു.

ഇ ള വ ്ക ൾ ഇ ങ്് നന

ഗര്ാ മീ ണ വയ് വ സാ യ പമ ഖ ല

അ ന ്മ തി യി ല്്ാ ത്് ത്

55,59013

519

കോ വി ഡ ്2 കേ ര്്ക്്് നി രീ ക്് ണ ത്്ി ൽ 
പേ ർ പേ ര്് 

പോ ഗ മ ്ക്്ി പേ ടി
തിരുവനനുുപുരം:സം
സുുാനതുു്ഇനുുമലരണുുുഹപ
ർുുകുു്മൊവിഡ1ു9ഹോഗബാ
േസുുിരീകരിചുുു.കണുുുർുു,കാ
സർുുഹോഡുജിലുുയിലുളുുവ
ർുുകുുാണുഹോഗംസുുിരീകരി
ചുുത.ുകണുുുർുുജിലുുയിലുളുുയാ
ൾുുഅബുദാബിയിൽുുനിനുുും
കാസർുുഹോഡുജിലുുയിലുളുു
യാൾുുദുബായിൽുുനിനുുുംവ

നുുതാണ.ു
സംസുുാനതുു്13ഹപർുുകു
ടിമൊവിഡു19ഹോഗമുകുുി
ഹനടിയതായിആഹോഗയുവകു
പുു്െനനുുുിമക.മക.ശശലജ.
കാസർുുഹോഡുജിലുുയിമലഎ
ടുുുഹപരുഹടയംുകണുുുർുുജിലുു
യിമലമുനുുുഹപരുഹടയംുെല
പുുുറം,തുശുർുുജിലുുകളിമലഓ
ഹോരുതുുരുഹടയംുപരിഹോ

േനാഫലൊണുമനഗറുുീവായ
ത.ുഇഹൊമട270ഹപരാണുഇ
തുവമരമൊവിഡിൽുുനിനുുും
ഹോഗമുകുുിഹനടിയത.ു129
ഹപരാണുനിലവിൽുുസംസുുാ
നമതുുവിവിേആശുപനതുി
കളിൽുുചികിതുുയിലുളുുത.ു
സംസുുാനമതുുവിവിേജി
ലുുകളിലായി55,590ഹപരാണു
നിരീകുുണതുുിലുളുുത-ു

55,129ഹപർുുവീടുകളിലംു461
ഹപർുുആശുപനതുികളിലംു.72
ഹപമരയാണുഇനുുമലആശു
പനതുിയിൽുുനപുഹവശിപുുിചുുത.ു
ഹോഗലകുുണങുുളുളുു19,351
വയുകുുികളുമടസാംപിളുകൾ
പരിഹോേനയകുുു്അയചുുൽുു
ലഭയുൊയ18,547സാംപിളുക
ളുമടഫലംമനഗറുുീവാണ.ു

മരണം 
16116

റൊവിഡ്തിരക്്ിൽആരോരയ്മഗത്്്ിക്്്വിവാഹവാർഷികം

ഹോട്്്സഹ്ോട്്്കളിൽ
കർശനനിയനത്്്ണംത്ടരം്
സവുനുുംലലഖെൻ
തിരുവനനുുപുരം:ഹോടു്ുസഹ്ോടുുുകളി
ൽകർശനനിയനനുുുണംതുടരുമെനുുും
യാമൊരുഇളവുകളംുഅവിടങുുളിൽ
അനുവദികുുിമലുുനുുുംചീഫുമസനകുടുുറി
ഹോംഹോസ്അറിയിചുുു.ഹകരളതുുിൽ
88ഹോടു്ുസ്ഹോടുുുകളാണുളുുത.ുഇവ
യുമടലിസു്ുുുആഹോഗയുവകുപു്ുപുറതുുിറ
കുുി.ഓറഞു്ു,നഗുീൻജിലുുകളിമലഹോടു്ു
സ്ഹോടുുുകളിലംുകർശനനിയനനുുുണമു
ണുുാവംു.ഓറഞു്ു-ബിജിലുുകളിൽ20മു
തലംുഓറഞു്ു-എവിഭാഗതുുിമലജിലുു
കളിൽ24മുതലംുനിയനനുുുണങുുളിൽ
ഇളവുഅനുവദികുുും.മറഡുകാറുുഗറി
ജിലുുകളിൽഹോകു്ുഡൗൺകർശനൊ
കുുും.ഹകനദുുുആഭയുനുുരെനനുുുാലയതുുി
മുുുൊർഗനിർഹദശങുുൾകു്ുവിഹേയൊ
യാണുഹകരളംഉതുുരവിറകുുിയിരികുുു
നുുമതനു്ുചീഫുമസനകുടുുറിഹോംഹോസ.്
െറുുുസംസുുാനങുുളിൽനിനു്ുവിവിേ
പാസുകളുൊയിജനങുുൾഇഹപുുൾഎ
തുുുനുുുണു്ു.ഇവമരഹകരളതുുിഹലകു്ുകട
കുുാൻസംസുുാനമതുുഒരുഅതിർതുുി
യിലംുഅനുവദികുുിലുു.എനുുാൽഗർഭിണി
കൾ,ചികിതുുയകുുുായിഎതുുുനുുവർ,ബ
നുുുകുുളുമടെരണചുുടങുുിൽപമകുുടുകുുാ
മനതുുുനുുവർഎനുുിവമരഅനുവദികുുും.
മെഡികുുൽഎെർജൻസിഹകസുകൾ
കു്ുഅനുുർജിലുുായാനതുാനുെതിയംുന

ൽകംു.ഹോകുുർൊർ,നഴുസുൊർ,െറു്ു
ആഹോഗയുനപുവർതുുകർ,ഡയുുടുുിമകുു
തുുുനുുസർകുുാർഉഹദുയാഗസുുർഎനുുി
വർകു്ുഅയൽജിലുുായാനതുഅനുവദി
കുുും.താെസികുുുനുുജിലുുയിൽനിനു്ു
ഹോലിമചയുുുനുുമൊടുുടുതുുജിലുുയിഹല
കുുുംതിരിചുുുംൊനതുൊയിരികുുുംഇതുുര
തുുിലുളുുയാനതുാനുെതി.ഇവർകു്ുസവു
നുുംവാഹനങുുളിൽയാനതുമചയുുാം.ഹോ
ലികു്ുഹോകുനുുവമരലുുാംതിരിചുുറിയൽ
കാർഡുകരുതണം.ഡയുുടുുിയിലിലുുാതുുവ
ർഈആനുകുലയുംദുരുപഹോഗംമച
യതുാൽകർശനനടപടി.
അടിയനുുരഹസവനവിഭാഗങുുൾ,
ഡയുുടുുികുുായിഹോകുനുുഹോകറുുുർൊർ,
നഴുസുൊർ,െറു്ുആഹോഗയുനപുവർതുുക
ർ,ഹോലിമകുുതുുുനുുസർകുുാർജീവന
കുുാർ,സന്തുീകൾഓടികുുുനുുവാഹന
ങുുൾഎനുുിവമയഒറുു,ഇരടുുയകുുനകുെീക
രണതുുിൽനിനു്ുഒഴിവാകുുി.
സർകുുാർഓഫിസുകളിൽകുുാസ്ഒ
നു്ു,രണു്ുവിഭാഗതുുിമല50ശതൊനംഉ
ഹദുയാഗസുുർഡയുുടുുിമകുുതുുണം.കുുാസ്
മുനു്ു,നാലുവിഭാഗങുുളിമല33ശതൊ
നംഹപർഹാജരാകണം.
ഹനരഹതുുയുളുുഉതുുരവനുസരിചുുു
ൊനതുഹെകടകൾകു്ുനപുവർതുുികുുാനാ
വ.ുനഗുീൻകാറുുഗറിജിലുുകളിലംുഇതു
ബാേകൊണ.ുഅലുുാമതയുളുുവയുാപാര

സുുാപനങുുളംുകടകളംുനപുവർതുുി
കുുാൻഅനുവദികുുിലുു.കഴിഞുുദിവസം
പുറതുുിറകുുിയൊർഗനിർഹദശങുുളുമട
ഉതുുരവിൽ13.3ഖണുുികഹഭദഗതിവരു
തുുി.ഈകാലയളവിൽഒരുജിലുുയിലംു
ബസുകൾഉൾമപുുമടയുളുുമോതുഗതാ
ഗതംഅനുവദികുുിലുു.ടാകുസി,ഓഹടുു
സർവീസുകളംുഅനുവദികുുിലുു.
ഹോടു്ുസ്ഹോടു്ുഒഴിമകയുളുുസുുല
ങുുളിൽസംഘംഹചരാമതശാരീരികഅ
കലംപാലിചു്ുവീടിനടുതു്ുനപുഭാത-സാ
യാഹ്നനടതുുംഅനുവദികുുും.ഹോടു്ു
സ്ഹോടുുുകളിൽകടകൾ,ബാങുുുകൾഎ
നുുിവയുമടനപുവർതുുനംഹോകു്ുഡൗ
ൺകാലഹതുുതുഹോമലയായിരികുുും.
മോതുസുുലതു്ുഎലുുാവരംുൊസ്കുക
ൾനിർബനുുൊയിേരികുുണം.

സംസ്്ാനത്്്നിലവിൽ88ഹോട്്്സ്ഹോട്്്കൾ
ഗര്ീൻ,ഓറഞ്്്ബിഹേഖലകളിൽ്്ഇളവ്ഇന്്്മ്തൽ്്
ബസ്കൾഉൾപപ്്പെപോത്രതാരതംഅന്വദിക്്ില്്

ഗര്ീൻ- പൊ ട്് യം, ഇ ട ്ക്്ി
ഓറഞ്്്ബി-     ആ ല പ്്് ഴ, 

തി ര ്വ ന ന്് പ ്രം, 
ോ ല ക്്ാ ട,് 
വ യ നാ ട,് ത ്ശ ്ര്്

ഓറഞ്്്എ-  േ ത്് നം തി ട്്, 
എ റ ണാ ക ്ളം, ടൊ ല്്ം

ററഡ്- കാ സ ര്്പോ ഡ,് ക ണ്്് ര്്, 
പൊ ഴി പക് ്ട,് മ ല പ്്് റം

കെ.കെ.ഭാസെ്രനംു
കെ.കെ.ശൈലജയംു.
വിവാഹചിതരുംവലതു്ു.

ടൊ വി ഡ ്കാ ല ടത് ്
ടൊ ള്് 

ന ല്് കാ രയ് ങ്് ള ്ടെ
സപ്ന ഹി ത ന്് പേജ ്4

ഇ ള വി ന്്് തി ര ക്്്..! 
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കോഴിക്ക്ട്: ഷകാവിഡ് വ്യാരനത്്ി
ഷ്ന്്കോതന്സരിച്്്കോഴിക്ക്ട്ജില്്
ച്വപ് ്് കമഖലയിലാണ് ഉള് ്ഷ്പ്ട്ന്്ത്
എന്്തിനാല്്നിയപ്ന്്ണങ്്ള്്കര്്ശന
മായിത്രകരണ്്ിവര്ഷമന്്്ംഷൊത്ജ
നങ്്ള്്ഇതികോട്പ്ര്്ണമായിസഹക
രിക്്ണഷമന്്്ംമപ്ന്്ിരി.രിരാമക്െ്ണ
ന്്രറഞ്്്. ഷകാവിഡിഷ്ന്് ഭീെണിയി
ല്്നിന്്് പ്ര് ്ണമ്ക്്മാക്ന്്തിന്ം
സാധാരണനിലകകവരിക്്്ന്്തിന്ം

ഈനിയപ്ന്്ണങ്്ള്്അനിവാര്യമാണ്.
വീട്കളില്്നിരീക്്ണത്്ില്്കഴിയ്ന്്
വര് ്അവിരം വിട് ്് കൊക്ന്്ിഷ്ല്ന്്് ഉറ
പ്്ാക്്ണം.ആവശ്യഷമങ്്ില്്ഇവര്്ക്്്വീ
ട്കളികലക്്ാവശ്യമായഭക്്ണസാധന
ങ്്ള്്വാര്്ഡ്പ്ദ്തകര്്മകസനകള്്വീട്
കളിഷലത്്ിച്്്നല്്ക്ം.
ജില്്യിഷലഷകാവിഡ്പ്രതികോധനപ്രവ
ര് ്ത്്നങ്്ള്ഷരപ്കോഗതിമപ്ന്്ിയ്ഷര
കനത്ത്വത്്ില് ് കലക്റ് ്കററ് ്ില് ് നരന്്

കോഗംവിലയിര്ത്്ി.കോഗത്്ില് ്ജി
ല് ്ാകലക്റ് ്ര് ്സാംബശിവറാവ്,ജില് ്ാ
ഷമഡിക്്ല്്ഓഫീസര് ്കോ.വിജയപ്ശീ,
കോഴിക്ക്ട്ഷമഡിക്്ല്്കോഷളജ് പ്രി
ന്്സിപ്്ല്്കോ.വി.ആര്്രാകജപ്ന്്ന്്,സ്
പ്രണ്്്കോ.സജീത്്്ക്മാര്്,ദ്രന്്നി
വാരണവിഭാഗംഷഡര്യ്ട് ്ികലക്റ്്ര് ്ൊ
മിന്്ഷസബാസ്്് ്്യന്്,എന്്.എച്്്.എംക്പരാ
പ്ഗാംമാഷനജര്്കോനവീന്്ത്രങ്്ിയവ
ര്്രഷ്ങ്ട്ത്്്.

നിയന്ത്്ണങ്്ള്മായി
ജനംസഹകരിക്്ണം:മന്ത്്ി

പരികോധനനടതുുി
തലകശരി : താല്ക്്് തല സ
ക്പ് വിഭാഗത്്ിഷ്ന്് ആഭിമ്
ഖ്യത്്ിലക്രിഷവള്് നിരമ്്ാ
ണയ്ണിറ്്്കളിലരരികോധ
നനരത്്ി.കോളയാട,്ആരയ്പ്്
റമ്്്, െിറ്്ാരിപ്്റമ്്്, കണ്്വം,
വായന്്്ര എന്്ിവരങ്്ളിലാ
ണ്രരികോധനനരന്്ത്.ആ
രയ്പ്്റമ്്ിലകലസനസ്ഇല്്ാ
ഷതക്രിഷവള്്oരായ്ക്്് ഷെ
യ്ത ഉരമയ്ഷ്ക്തിഷര നരരരി
ഷയട്ത്്്.വായന്്്രിലക്രി
ഷവള്്ത്്ിന്അമിതവിലഈ
രാക്്ിയയ്ണിറ്്ിന്5000ര്ര
രിഴഈരാക്്ി.തലകശരിതാല്
ക്്്തലഓഫീസരഷക.എംഉദയ
ന,ഡര്യ്ട്്ിതഹസിലദാരവി.
മകോജ്,ലീഗലഷമക്പൊളജിഓ
ഫീസരഷക.ഷകനാസര,അസി.
ഷമകപ്ൊളജിഓഫീസരരി.രിപശ്ീ
ജിത്്്എന്്ിവരരഷങ്്ട്ത്്.്
ഏകദിനഉപവാസം
തലകശരി:സംസ്്ാനസരക്്ാ
റിഷ്ന്്വ്യാരാരക്പോഹനരരരി
യിലപ്രതിക്ക്ധിച്്്വ്യാരാരി
വ്യവസായി ഏകോരന സമി
തിയ്ഷരആഹവ്ാനപര്കാരംഎ
ല്്ായ്ണിറ്്്കളില്ംഭാരവാഹി
കള വ്യാരാര ഭവന് മ്ന്്ില
ഏകദിനഉരവാസംനരത്്ി.ത
ലകശരിവ്യാരാരഭവനിലനര
ന്്െരങ്്ിലയ്ണിറ്്്പ്രസിഡ
ന്റ്ജവാദ്അഹമ്്ദ്,സാക്്ിര
കാത്്ാണ്്ി,എ.ഷകസക്്റിയ,
ഷക.മനസ്രഎന്്ിവരരഷ്ങ്
ട്ത്്്.സംസ്്ാനതലഉദ്ഘാര
നം കോഴിക്ക്ട് വ്യാരാരഭവ
നിലസംസ്്ാന പ്രസിഡന്റ്
രി.നസറ്ദ്്ീനനിരവ്്ഹിച്്്.
മാസ്കുകൾവിതരണം
എരപ്്ാള:അയ്്പ്് കസവാസം
ഘം മലപ്്്റംജില്്ാകമ്്റ്്ിയ്
ഷര കനത്ത്വത്്ിലമാസ്ക്ക
ള വിതരണം ഷെയ്ത്. ഷോ
കോണപര്തികോധപര്വരത്്ന
ത്്ിഷ്ന്്ഭാഗമായിജില്്ാകമ്്
റ്്ിഷമമ്്രസ്നിലെിയ്്ാന്ര
മാസ്ക്കള തയ്്ാറാക്്ിയത്.
കസവാ സംഘം കോ-ഓരഡി
കനറ്്രകണ്്നരന്്ാവ്ര,കസ
വാസംഘം ജില്്ാ പ്രസിഡന്്്്
കോരിനാഥനനായര,ഷസപ്കട്്
റിവി.വി മ്രളീധരന, പ്രെറര
കോരാലക്െ്ണനനായരഎ
ന്്ിവരരഷ്ങ്ട്ത്്്.

സൗജനുയഭകുുുയധാനുയ
കിറുുുവിതരണം
കോഴിക്ക്ട്: സംസ്്ാന സ
ര്്ക്്ാര്്പ്രഖ്യാരിച്്സൗജന്യഭ
ക്്്യധാന്യകിറ്്്കള്്മ്ന്്ഗണ
ന(രിങ്്്)കാര്്ഡ്കള്്ക്്്22മ്
തല്്നല്്ക്ം.രജിസ്്്്ര്്ഷെയ്്ാ
ത്് കറെന്് കരയില്് നിന്്്ം
കിറ്്്വാങ്്ാന്്ആപ്ഗഹിക്്്ന്്
വര്്പ്തിയകറെന്്കരഉള്്ഷപ്്
ട്ന്് രഞ്്ായത്്് അംഗത്്ി
ഷ്ന്് / കൗണ്്സിലറ്ഷര സാ
ക്്്യരപ്തം21നകംകറെന്്കര
യില്് ഹാജരാക്്ണഷമന്്് ജി
ല്്ാസക്പ്ഓഫീസര്്അറിയി
ച്്്.
നാളികകരസംഭരണം
കോഴിക്ക്ട്: കോക് ഡൗണ്്
കാലത്്്കകരകര്്െകര്്ക്്്ആ
ശ്വാസവ്മായി കട്്ിപ്്ാറ പ്ഗാമ
രഞ്്ായത്്്നാളികകരസംഭര
ണം ത്രങ്്ി. ഓകോ വാര്്ഡി
ല്ംനിശ്്ിതതിയതിഅറിയി
ച്്ാണ്സംഭരണം.ഷൊത്വിര
ണിയിഷലവിലനല്്കിപ്രകദശ
ത്്്കൊയാണ്നാളികകരംഎ
ട്ക്്്ന്്ത്.രഞ്്ായത്്്കവ
സ്പ്രസിഡന്്്്നിധീെ്കല്്്ള്്
കോട്പ്കോഷ്ട് കര്്െകരില്്
നിന്്്ംനാളികകരംസ്വീകരിച്്്
ഷോണ്്് രദ്്തിക്്് ത്രക്്ം
ക്റിച്്്.സ്്്്ാന്്്ിംഗ്കമ്്ിറ്്ിഅം
ഗങ്്ളായരി.സികോമസ്,കബ
ബി ബാബ് എന്്ിവര്് കനത്
ത്വംനല്്കി.

കതഞ്്ിപ്്ലം: ഷരര്വള്്്ര
സിഎച്്്സിയ്ക്്്കിരത്്ിെി
കിത്്അന്വദിക്്ണഷമന്്്
വളളിക്്്ന്്് നികോജക മ
ണ്്ലംഎംഎലഎ-രിഅ
ബദ്ളഹമീദ്സരക്്ാറികോ
രാവശ്യഷ്പ്ട്്്. മ്ഖ്യമപ്ന്്ി രി
ണറായിവിജയനമലപ്്്റംക
ലക്റ്്രജാഫരമാലിഖ്,ജില്്ാ
ഷമഡിക്്ല ഓഫീസര കോ: 
ഷക.സക്്ീനഎന്്ിവരക്്്ഇ
ത്സംബന്്ിച്്്കത്്്നലകി.
ഷകാവിഡ് -19വ്യാരനംതര
യ്ന്്തിന്ള്്കോക്ഡൗണ
കാലപ്രക്തയകരരിഗണനന
ലകി കിരത്്ി െികിത്് അ
ന്മതി നലകണഷമന്്ാണ്
ആവശ്യഷ്പ്ട്്ത്.ജില്്ാഅതിര
ത്്ികളപ്രണ്്മായ്ംഅര
ച്്്പ്ട്്ിയതിഷനത്രരന്്്ആ
ശ്രപ്തിയികലക്്്ള്് കോഗി
കളരക്്മ്ള്്വഷര ജില്്ാ അ

തിരത്്ിയിലനിന്്്തിരിച്്യ
ക്്് ന്്തിനാലഏഷറ പ്രയാ
സഷ്പ്ട്ന്്്ണ്്്. വള്്ിക്്്ന്്്
മണ്്ലത്്ിലസരക്്ാരഉരമ
സ്്തയിലകിരത്്ിെികിത്്
യ്ളളആശ്രപ്തിഇല്്.ഇത്്
രംഘട്്ങ്്ളിലസ്വാകാര്യആ
ശ്രപ്തികയയ്ംതിര്രങ്്ാരി
താല്ക്്ാശ്രപ്തിയയ്മായി
ര്ന്്്മണ്്ലത്്ിഷലഷൊത്
ജനങ്്ളആപ്ശയിച്്ിര്ന്്ത്.
ഷകാവിഡ്19മഹാമാരിവ്യാര
നംതരയ്ന്്തിന്സംസ്്ാന
സരക്്ാറ്ം ആകോഗ്യവ ക്
പ്്്ംനിയപ്ന്്ണങ്്ളഏരഷ്പ്
ട്ത്്ിയക്പ്ളതിര്രങ്്ാരി
താല്ക്്ാശ്രപ്തിഷകാവിഡ്
ഐഷൊലെനഷസന്്്റായ്ം
മാറ്്ിയിര്ന്്്.
ഇതിഷന ത്രരന്്് മണ്്ല
ത്്ിഷലസ്വകാര്യആശ്രപ്തി
കളകിരത്്ിെികിത്്താല

കാലികമായി നിരത്്ിഷവച്്
തിനാല അത്യാവശ്യഘട്്ങ്്
ളിലകിരത്്ിെകിത്്അനി
വാര്യമായകോഗികളഷോട്്ട്
ത്് കോഴിക്ക്ട്ജില്്യിഷല
യ്ംദ്രപ്രകദശങ്്ളിഷലആ
ശ്രപ്തികളികലക്്്ം െികി

ത്്ക്്ായി കൊയി
ര്ന്്ത്.ജില്്ാഅതി
രത്്ികള കോഴി
ക്ക്ട്ജില്്ാഭരണ
ക്രംഅരച്്്പ്ട്്ിയ
കോഷരമണ്്ലത്്ി
ഷല കോഗികള പ്ര
യാസഷ്പ്ട്ന്്അവ
സ്്യിലായി.കിര
ത്്ിെികിത്്അനി
വാര്യമായവഷര
കൊല്ംതരഞ്്്തി
രിച്്യക്്്ന്് സംഭ
വമ്ണ്്ായി.മണ്്ല
ത്്ിലകിരത്്ി െി

കിത്്ആശ്രപ്തിയില്്ാത്്ത്
ജനങ്്ഷളഏഷറപ്രയാസഷ്പ്
ട്ത്്്ന്്്ണ്്്.വാഹനമില്്ാ
ത്് തീരഭദശ വാസികളരക്്
മ്ളളനിരധനസാഹെര്യത്്ി
ല്ള്്വരഈഘട്്ത്്ിലവള
ഷര പ്രയാസഷ്പ്ട്കയാണ്.

കോക്ഡൗണകാലത്്്രണി
യ്ംക്ലിയ്മില്്ാഷതബ്ദ്്ി
മ്ട്്്ന്്സാഹെര്യത്്ിലഇവ
രക്്്ആവശ്യമായസൗകര്യം
ഒര്ക്ക്ണ്്ബാധ്യതസരക്്ാ
റിനാണ്. കിരത്്ി െികിത്്
ക്്ാവശ്യമായ അരിസ്്ാന
സൗകര്യം ഷരര്വളള്രസി.
എച്്്.സിയില നിലവില്ണ്്്.
അധികമായി ആവശ്യമ്ളള
ജീവനക്്ാഷര നിയമിക്്്ന്്
തിഷ്ന്്ബാദ്്്യതതിര്രങ്്ാരി
ബാക്്്രഞ്്ായത്്്ഭരണസ
മിതിതയ്്ാറാഷണന്്്അറിയി
ച്്ിട്്്ണ്്്.മറ്്്സൗകര്യങ്്ളഒ
ര്ക്്ാനഎംഎലഎഫണ്്്വ
കയിര്ത്്്ം.അതിനാലഷര
ര്വളള്രസി.എച്്്.സിയില
കിരത്്ിെികിത്്ആരംഭിക്്്
ന്്തിന്ളളനരരരിസ്വീകരി
ക്്ണഷമന്്ാണ് എംഎലഎ
ആവശ്യഷ്പ്ട്്്.

പെരുവളുുുർസിഎചുുസ്ിയകുുു്
കിടതുുിചികിതുുഅനുവദികുുണം:എംഎൽഎ

വിഷുകകനീടുുംമുഖുയമശുതുുിയുരട
ദുരിതാരുവാസനിധിയികലകുു്
ക്റ്്്യാരി:ഈവരെഷ്ത്വിഷ്ക്ക്നീട്്വ്ംസമ്്ാദ്യക്ട്ക്്
യിലസംഭരിച്്്വച്്രണവ്ംകെരത്്്ഒര്വരെഷ്ത്ഷോച്്്
സമ്്ാദ്യംമ്ഖ്യമപ്ന്്ിയ്ഷരദ്രിതാശ്വാസനിധിയികലക്്്നലകി
സകോദരങ്്ളമാത്കയായി.തങ്്ള്ഷരസമ്്ാദ്യമായഇര്ര
ത്്ിയഞ്്ായിരംര്രയാണ്ഷോകകരിയിഷലഹ്ദയ്കിരണ്ംസ
കോദരനസൗഹ്ദ്കിരണ്ംനലകിയത്.ഒരാളകമമ്ണ്്ഹയര
ഷസക്്നറിസക്്ളിഷലയ്ംമഷറ്്രാളനട്ഷൊയിലയ്രിസക്്
ളികലയ്ംവിദ്യാരഥികളാണ്.കക്്ട്്ിലസഹകരണറ്റലബാങ്്്
ഡയറക്്രക്രിയായവല്്യ്ച്്നറിട്്കയരഡ്ഷഹഡമ്ാസ്്്്രഷക.രിര
വീപ്ന്്കോഷൊപ്്ംകക്്ട്്ിലസഹകരണറ്റലബാങ്്ിഷലത്്ിമ്
നഎംഎലഎഷക.ഷകലതികയ്ഷരകകകളിലഏലപ്്ിക്്്ക
യായിര്ന്്.്കകരളംരരീക്്ണഘട്്ത്്ില്ഷരകരന്്്കൊക്കപ്്
ളതങ്്ളാലകഴിയ്ന്്സഹായംനലകണഷമന്്താലരര്യമാ
ണ്സക്നഹസമാനമായിമ്ഖയ്മപന്്്ിയ്ഷരദ്രിതാശവ്ാസനിധിയി
കലക്്്നലകിയഷതന്്്ഇര്വര്ംരറഞ്്്.സിരിഎംജില്്ാകമ്്
റ്്ിഅംഗവ്ംഷകഎസ്ഷകരിയ്ജില്്ാഷസപ്കട്്റിയ്ംകായഷ്ക്രി
സരവീസ്ബാങ്്ിഷ്ന്്അസി:ഷസപ്കട്്റിയ്മായഷക.ഷകദികനശ
ഷ്ന്്യ്ംകമമ്ണ്്ഹയരഷസക്്നഡറിസ്ക്്്ളഅധ്യാരികരമ്യ
യ്ഷരയ്ംമക്്ളാണ്ഇര്വര്ം.കക്്ട്്ിലബാങ്്്ഷഹഡ്ഓഫീസി
ലവച്്്നരന്്െരങ്്ിലബാങ്്്ഷസപ്കട്്റിദയാനന്്നകരിപ്്ള്്ി,
ബാങ്്്ജീവനക്്ാരായഷക.രിവികോദന,എം.ഗീത,രി.സജിത്്ക്്
മാര,വി.രി.കോഹനക്മാര,എന്്ിവരരഷ്ങ്ട്ത്്്.

മുഖയുമനതുുുിയുടെദുരിതാശവുാസനിധിയിലേകു്ുെിദയുാർഥിെൾെി
ഷുകെനീടുുംനൽകുനുുു.

കുുസുുുുരകുവാറകുുുനരെയുുുനുുതിലനിനുു്
രണുു്വാരഡുകരളഒഴിവാകുുുക:മുസ്ലിംലീഗു
ക്റ്്്യാരി:കോഴിക്ക്ട്ജില്്യിലകോട്്്സ്കൊട്്്കളഉഷ്ണ്ന്്്
ആകോഗ്യവക്പ്്ിഷ്ന്്തീര്മാനത്്ിഷ്ന്്അരിസ്്ാനത്്ിലഷറ
ഡ്കൊണിലഉളഷ്പ്ട്ത്്ിയകായഷ്ക്രിരഞ്്ായത്്ിഷലമ്
ന്്്വാരഡ്കളിലകനരഷത്്കോഗംസ്്ിരീകരിക്്്കയ്ംരിന്്ീ
ട്കോഗംകഭദമാവ്കയ്ംഷെയ്തഎട്്ാംവാരഡ്ഒഴിഷകആറ്ം,
ഏഴ്ംവാരഡ്കളക്്സ്്്്രക്വാറന്്്യിനഷെയ്്ാന്ള്്തീര്മാനം
ജില്്ാഭരണക്രംപ്നഃരരികോധിക്്ണഷമന്്്കായഷ്ക്രിര
ഞ്്ായത്്്മ്സ്ലിംലീഗ്കമ്്റ്്ിആവശ്യഷ്പ്ട്്്.ഉത്്രവിന്കാര
ണമായിട്്്ള്്വ്യക്്ിനിസാമ്ദ്്ീനതബ്ലീഗ്സക്മ്ളനത്്ിലര
ഷ്ങ്ട്ത്്്തിരിച്്്വര്ന്്സമയത്്്ക്ട്തലസ്്ലങ്്ളിലസമ്്
രക്്ംപ്ലരത്്്കകോവീട്വിട്്്പ്റത്്്ഇറങ്്്കകോഷെയ്തി
ട്്ില്്.ഇക്ദ്ഹവ്മായിബന്്ഷ്പ്ട്്ഭാര്യഉളപ്്ഷരനാല്കരഷരരരി
കോധനക്്്വികധയമാക്്്കയ്ംറിസലട്്്നഗറ്്ീവ്ആയതിനാല
കോംകവ്ാറന്്്യിനനിരകദ്്ശിക്്്കയായിര്ന്്.്കോഗംസ്്ിരീക
രിച്്വ്യക്്ിയ്ഷരഫലംനഗറ്്ീവ്ആയതിന്കശെംആക്ദ്ഹവ്ം
കോംക്വാറന്്്യിനിലകഴിയ്കയാണ്.വസ്ത്തഇതായിരിഷ്ക്
കോഗബാധിതഷനക്റിച്്്കൊെ്യലമീഡിയയിലവളഷരകോശ
മായിശബ്്സക്ന്ശംപ്രെരിക്്്കയാണ്.ഇഷോഷ്ക്യാഷണങ്്ി
ല്ംഈവാരഡ്ഒഴിഷകമറ്്്വാരഡ്കളിഷലക്രികോക്ത്രരാ
ന്ള്്ഭരണക്രത്്ിഷന്്്ഉത്്രവ്രിനവലിച്്്ജനങ്്ള്ഷരപര്യാ
സവ്ംഭയവ്ംഅകറ്്്കയാണ്ഷെക്യ്ണ്്ഷതന്്്ംകയഷ്ക്രിര
ഞ്്ായത്്്മ്സ്ലിംലീഗ്പ്രസിഡന്്്്ഷക.ഷക.ഉമ്്രമാസ്്്്റ്ംജന:
ഷസപ്കട്്റിഇ.മ്ഹമ്്ദ്ബെീറ്ംആവശ്യഷ്പ്ട്്്.

മലപുുുറംജിലുുയിലുുഒരാൾുുകുടികോഗമുകുുനായി
മലപ്്്റം:ജില്്യില്്ഷകാവിഡ്19ബാധിച്്ഒരാള്്ക്രികോ
ഗമ്ക്്നായി.കല്്രകക്ഞ്രികന്്നംത്വ്്ക്്ാട്സ്വകദശി
യായ42കാരനാണ്വിദഗ്ധെികിത്്ക്്് കശെംകവറ
സ്ബാധയില്് നിന്്് മ്ക്്നായഷതന്്് ആകോഗ്യവക്പ്്്
സ്്ിരീകരിച്്്. ഇയാള്് ക്ട്തല്് നിരീക്്ണങ്്ള്്ക്്ായി
ഷകാവിഡ്പ്രക്തയകെികിത്്ാകകപ്ന്്മായമക്ഞ്രിഗവ.ഷമ
ഡിക്്ല്്കോഷളജ്ആശ്രപ്തിയില്്ത്രര്കയാണ്.ആകോ
ഗ്യാവസ്്പ്ര്്ണമായ്ംത്പ്തികരമാവ്ന്്മ്റയ്ക്്്കവ
കാഷതഇയാള്്വീട്്ികലയ്ക്്്മരങ്്്ഷമന്്്ജില്്ാഷമഡിക്്ല്്
ഓഫീസര്്കോ.ഷക.സക്്ീനഅറിയിച്്.്ഇകോഷരജില്്യില്്
കോഗമ്ക്്രായവര്ഷരഎണ്്ം13ആയി.ഇതില്്ഒരാള്്കോ
ഗമ്ക്്നായകശെംപ്രക്തയകനിരീക്്ണത്്ില്്ത്രര്ന്്
തിനിഷരകഴിഞ്്ദിവസംമരിച്്്.ഇത്വഷര11കരരാണ്കോ
ഗംകഭദമായിആശ്രപ്തിയില്്നിന്്്വീട്കളികലക്്്മരങ്്ി
യത്.കോഗമ്ക്്ികനരിയകന്്നംത്വ്്ക്്ാട്സ്വകദശിനില
വില്്മക്ഞ്രിഗവ.ഷമഡിക്്ല്്കോഷളജ്ആശ്രപ്തിയിഷല
ഷസ്്്്പ്ഡൗണ്്ഐ.സി.യ്വിലാണ.്ഐഷൊകലെനില്്ആ
റ്കരര്്കോഗബാധിതരായിെികിത്്യില്്ത്രര്ന്്്ണ്്്.
മലപുുുറതുു്നിരീകുുണതുുിലുളുുതു5727കപരുു
മലപ്്്റം:ഷകാവിഡ്19വ്യാരനംതരയ്ന്്തിഷ്ന്്ഭാഗമായി
മലപ്്്റംജില്്യില്്ഇന്്ഷലമ്തല്്90കരര്്ക്്്ക്രിപ്രക്തയ
കനിരീക്്ണംഏര്്ഷ്പ്ട്ത്്ി.ഇകോഷരജില്്യില്്നിരീക്്
ണത്്ില്ള്്വര്ഷരഎണ്്ം5,727ആയതായിജില്്ാകലക്റ്്
ര്്ജാഫര്്മലിക്അറിയിച്്.്ഇന്്ഷല23കരരാണ്വിവിധആ
ശ്രപത്ികളില്്നിരീക്്ണത്്ില്്കഴിയ്ന്്ത.്ഷകാവിഡ്പര്
ക്തയകെികിത്്ാകകപ്ന്്മായമക്ഞ്രിഗവ.ഷമഡിക്്ല്്കോ
ഷളജ്ആശ്രപ്തിയില്്21,നിലമ്്്ര്്ജില്്ാആശ്രപ്തിയില്്
രണ്്്കരര്മാണ്ഐഷൊകലെനില്ള്്ത്.1,047കരഷരആ
കോഗ്യവക്പ്്ിഷ്ന്്നിര്്കദശപ്രകാരംവീട്കളിഷലപ്രക്തയക
നിരീക്്ണത്്ില്്നിന്്്ഇന്്ഷലഒഴിവാക്്ി.5,616കരരാണ്
ഇക്പ്ള്്വീട്കളില്്നിരീക്്ണത്്ില്്കഴിയ്ന്്ത്.88കര
ര്് ഷകാവിഡ് ഷകയര്് ഷസന്്്റ്കളില്ംസ്വയംനിരീക്്ണ
ത്്ില്്കഴിയ്ന്്്.
കോഴികുകുടു8428കപരുുനിരീകുുണതുുിലുു
കോഴിക്ക്ട്:ജില്്യില്്ഇന്്ഷല1584കരര്്ക്രിവീട്കളി
ല്്നിരീക്്ണംപ്ര്്ത്്ിയാക്്ിയതായിജില്്ാഷമഡിക്്ല്്
ഓഫീസര്്കോ.ജയപശ്ീ.വിഅറിയിച്്.്ഇകോഷരനിരീക്്ണ
കാലയളവ്പ്ര്്ത്്ിയാക്്ിയവര്ഷരആഷകഎണ്്ം14,372
ആയി.നിലവില്്8428കരരാണ്നിരീക്്ണത്്ില്ള്്ത്.ഇ
ന്്ഷലപ്ത്തായിവന്്8കരര്്ഉള്്ഷ്പ്ഷരആഷക28കരര്്
ആശ്രപ്തിയില്്നിരീക്്ണത്്ില്ണ്്്.5കരഷരഡിസ്ൊ
ര്്ജ്്് ഷെയ്ത്.ഇന്്ഷല 32 പ്സവസാംരിള്് രരികോധന
യക്്്്അയച്്ിട്്്ണ്്.്ആഷക710പസ്വസാംരിള്കള്്രരികോ
ധനയ്ക്്്അയച്്തില്്671എണ്്ത്്ിഷ്ന്്ഫലംലഭിച്്്.ഇതി
ല്്647എണ്്ംഷനഗറ്്ീവാണ.്ജില്്യില്്കോഗംസ്്ിരീരിച്്20
കോഴിക്ക്ട്സ്വകദശികളില്്11കരര്ം4ഇതരജില്്ക്്ാരി
ല്്2കണ്്്ര്്സ്വകദശികള്ംഷമഡിക്്ല്്കോഷകളജ്ആശ്ര
പ്തിയില്്െികില്്സയില്ണ്്്.9കോഴിക്ക്ട്സ്വകദശികള്ം
2കാസര്്കോഡ്സ്വകദശികള്ംഉള്്ഷ്പ്ഷര11കരര്്കോഗമ്
ക്്രായിആശ്രപ്തിവിട്്്.രരികോധനയ്ക്്യച്്സാമ്്ിള്
കളില്്39കരര്ഷരഫലംക്രിലഭിക്്ാന്ണ്്്.ജില്്യ്ഷരച്മ
തലയ്ളളമപ്ന്്ിരി.രിരാമക്െ്ണന്്ഇന്്്ജില്്ാകലക്റ്്റ്
ഷരകെംബറില്്അവകോകനകോഗംനരത്്ി.

ശുപധാനുുമശുതുുിഉജുവലകോജന:സൗജനുയസിലിണുുറിനുളുു
ഏശുപിലുുമാസരുതുതുകകകമാറുുംരെയുതു
കോഴിക്ക്ട്: പ്രധാന്്മപ്ന്്ി ഉജ്വല കോജനഗ്ണകോക്്ാക്്
ള്്ക്്്ഏപ്രില്്ഒന്്ാംതിയ്്തിമ്തല്്ജ്ണ്്30വഷരയ്ള്്മ്ന്്്
മാസകാലക്ത്ക്്്ള്്സൗജന്യരാെകവാതകസിലിണ്്റ്കള്്,
പ്രധാന്്മപ്ന്്ിഗരീബ്കല്യാണ്്കോജനരദ്്തിയ്ഷരകീഴില്്ല
ഭ്യമാക്്ിത്രങ്്ിയതായിഇന്്്യന്്ഓയില്്കോര്്രകറെന്്അറി
യിച്്്.റീഫില്്സിലിണ്്റിഷ്ന്്ഏപ്രില്്മാസഷ്ത്വിലഉജ്വലഗ്
ണകോക്്ാക്്ള്ഷരരിഎംയ്കവബാങ്്്അക്്ൗണ്്്കളികല
ക്്്പര്ാന്്സഫ്ര്്ഷെയത്ിട്്്ണ്്.്ആദയ്ഷത്്സൗജനയ്സിലിണ്്ര്്വാ
ങ്്ാന്്മാപത്കമപര്സത്്തത്കവിനികോഗിക്്ാന്്രാട്ള്്്.റീഫി
ല്്ബ്ക്്ിങ്ഐവിആര്്എസ്,രജിസ്ക്റ്ര്്ഡ്ഷോകബല്്കോ
ണ്്എന്്ിവവഴിയാണ്നരക്ത്ണ്്ത്.പ്രസ്ത്തരദ്്തിയില്്ഇ
ത്വഷരരങ്്ാളികളല്്ാത്്വര്്ക്്്ംകാലിയായസിലിണ്്റ്കള്്ഉ
ള്്വര്്ക്്്ംസ്കീമില്്കെരാന്്അവസരമ്ണ്്്.ആദ്യസിലിണ്്റി
ഷന്്്രണംഅതിന്കവണ്്ിഉരകോഗിക്്ാത്്വര്്ക്്്രണ്്ാമഷത്്
സൗജന്യസിലിണ്്റിന്ള്്രണം,ബാങ്്്അക്്ൗണ്്ികലക്്്പ്രാ
ന്്സ്ഫര്്ഷെയ്്്ന്്തല്്.

മുഖയുമനതുുുിയുടെദുരിതാശവുാസനിധിയിലേകു്ുടെസിഎംഎ(ലെരളലോകുുനടു്ുഓയിൽമിൽസ്അ
ലോസിലയഷൻ)ഇരുപതുുയുുായിരംടെളിടചുുണുുപാകുുറുുുെൾമനതുുുിെി.പി.രാമകുഷണ്നുലോ
ഴിലകുുടുസിെിൽലറുുുുഷൻപരിസരതു്ുെചു്ുകെമാറുനുുു.

കഴുതുുുതുളചുു
കതുുിരയടുതുു്
സങുുീരണരസ്ശുതശുകിയ
കോഴിക്ക്ട്:കഴ്ത്്ിലആഴ
ത്്ിലമ്റികവറ്്യ്വാവിന്സ
ങ്്ീരണ ശസ്പ്തപ്കിയയില്ഷര
പ്ത്ജീവിതം.തിര്രസ്വകദശി
അക്ബരബാദ്െ (26)യാണ്
കോഴിക്ക്ട്ആസ്്്്രമിംസില
ആറ്മണിക്്്രനീണ്്ശസ്പ്ത
പ്കിയയ്ഷ്ക്ട്വില അരകര
നിലതരണംഷെയ്തത്.ബാദ്
െയ്ഷരകഴ്ത്്ിഷ്ന്് ഒര്വശ
ത്്്നിന്്് മറ്വശക്ത്ക്്് ക
ത്്ിക്ത്്ിയിറങ്്ിയനിലയി
ലായിര്ന്്്. ശ്വാസനാളം, ഇ
ക്ന്്ണല്് ജ്ഗ്ലര്് ഷവയിന്്,
കാര്്ട്്ിഡ്ധമനിയ്ഷരശാഖക
ള,കതകോയിഡ് പ്ഗന്്ി, സ്
ഷ്റ്ര്്കോഷ്ക്യ്കോമസ്ക്റ്യി
ഡ്,സ്കഷലനസ്,രാരഷവര്്പ്രി
ബല്്ത്രങ്്ിയ കരശികളക്്്
ഗ്ര്തരമായി രര്ക്ക്റ്്ിര്
ന്്്.മ്റികവറ്്ശ്വാസനാളത്്ി
ല്ഷരരക്്ംശ്വാസകോശത്്ി
ഷലത്്ി.രക്്സമ്്രദ്്വ്ംരള
സ്ംതീരത്്്ംതാഴ്ന്്നിലയി
ലആശ്രപ്തിയില പ്രകവശി
പ്്ിച്്യ്വാവിഷനരാപ്തി11.30
ഓഷര ശസ്പ്തപ്കിയയ്ക്്് വി
കധയനാക്്ി.കോ.ഷക.എസ്.
ക്െ്ണക്മാര്് (പ്്ാസ്്് ്ിക്, വാ
സ്ക്ലാര്് ആനഡ് ഹാനഡ്
സര്്ജറി വിഭാഗം കമധാവി),
കോ. മ്നീര്് (സീനിയര്് ക
ണ്്സല്്ട്്ന്്്്ഇ.എന്്.രി)പ്്ാസ്്്്ി
ക്,വാസ്ക്ലര്്ആനഡ്ഹാന
ഡ്സര്്ജറിവിഭാഗംസീനിയര്്
കണ്്സല്്ട്്ന്്്്മാരായ കോ. 
സാജ്നാരായണന്്,കോ.അ
ജിത്രതി,കോ.കികോര്്ആ
നഡ് രീം (അനസ്കതെ്യ) എ
ന്്ിവര്്ശസ്പ്തപ്കിയയ്ക്്്കന
ത്ത്വംനല്്കി.

ജിലുുാപഞുുായതുു്
10ലകുും
അനുവദിചുുു
കോഴിക്ക്ട്: ഷകാവിഡ് - 19
പ്രതികോധ പ്രവര്്ത്്നങ്്ള്
ഷരഭാഗമായികോഴിക്ക്ട്ജി
ല്്ാരഞ്്ായത്്്നരത്്്ന്്ര
ദ്്തികളില്ള്്ഷപ്്ട്ത്്ിആയ്
ര്്കവദ പ്രതികോധഔെധങ്്
ള്ഷരവിതരണത്്ിനായിജില്്ാ
രഞ്്ായത്്്10ലക്്ംര്രഅ
ന്വദിച്്.്ജില്്ാഷമഡിക്്ല്്ഓ
ഫീസ് (ആയ്ര്്കവദം) മ്കഖന
നരപ്്ാക്്്ന്്രദ്്തിയില്്ജില്്
യിഷലഎല്്ാസര്്ക്്ാര്്സ്്ാര
നങ്്ള്്ക്്്ം വിതരണത്്ിനാ
യ്ള്് ഔെധങ്്ള്് ലഭ്യമാ
ക്്്ം.
കോഗപ്രതികോധവ്ം കോഗമ്
ക്്ിക്്് കശെമ്ള്്ആകോഗ്യ
രരിരാലനവ്ം ലക്്്യമിട്്് ആ
രംഭിക്്്ന്്ആയ്ര്്രക്്ാ ക്്ി
നിക്്്കള്്വഴിരദ്്തിനരപ്്ാ
ക്്്ം.ഷരാലീസ് കസന, ഫയര്്
കോഴ്സ്,ആകോഗ്യപ്രവര്്ത്്
കര്്,60വയസിന്മ്കളില്ള്്
വര്്ത്രങ്്ിയവര്്ക്്് കോഗപ്ര
തികോധത്്ിന് പ്രക്തയകരരി
ഗണനനല്്ക്ം. കോഗമ്ക്്ി
കനരിയവഷരപ്ര്്ണആകോഗയ്
ത്്ികലക്്്ഷോണ്്്വരാന്ള്്
ത്രര്്െികിത്്ഉറപ്്ാക്്്ന്്പ്
നര്്ജ്്നി, സര്്ക്്ാര്് ആയ്
ര്്കവദ െികിത്് സപ്മ്്ദായ
ഷ്ത്രരസ്രരംബന്്ിപ്്ിച്്്
ള്്ഓണ്്കലന്്കൊര്്ട്്ല്്സം
വിധാനമായനിരാമയത്രങ്്ി
ആയ്ര്്കവദ കമഖലയില്്
സര്്ക്്ാര്്നരപ്്ാക്്്ന്്രദ്്തി
കളില്് ഏഷറ പ്രധാനഷ്പ്ട്്
ഒന്്ാണ്ആയ്ര്്രക്്ാ ക്്ിനി
ക്്്കള്്.
കോഗപ്രതികോധകമഖലയില്ം
ആയ്ര്്കവദത്്ിഷ്ന്്സാധ്യത
കള്്രരമാവധിപ്രകോജനഷ്പ്
ട്ത്്ാന്്കഴിയ്ന്്രീതിയിലാ
ണ് രദ്്തി ആവിെ്കരിച്്ിട്്്
ള്്ഷതന്്് ജില്്ാ രഞ്്ായത്്്
പ്രസിഡന്്്്ബാബ്രറക്ശ്രിര
റഞ്്്.

കോഴിക്ക്ട്:കോഴിക്ക്ട്ഗ
വ. ഷമഡിക്്ല്് കോഷളജ്ആ
ശ്രപ്തിയില്് ഷകാവിഡ് ഒഴി
ഷകയ്ള്്മറ്്്കോഗങ്്ള്്ക്്്െി
കില്്സലഭ്യമാക്ന്്ില്്എന്്
രരാതി വ്യാരകമായ രശ്്ാ
ത്്ലത്്ില്്അതീവസ്രക്്ാ
പക്മീകരണങ്്കോട്ക്രിഅവ
ശയ്കസവനങ്്ള്്ക്്്അന്മതി
നല്്കണഷമന്്ാവശയ്ഷപ്്ട്്്ആ
കോഗ്യ വക്പ്്് മപ്ന്്ിക്്് എം.
ഷകരാഘവന്്എം.രികത്്യ
ച്്്.ഷകാവിഡ് 19 രശ്്ാത്്ല
ത്്ില്്മികച്്സൗകരയ്ങ്്ള്്ഒ
ര്ക്്ി ഐഷൊകലെന്് വാ
ര്്ഡ്കള്്പക്മീകരിച്്തിനാല്്മ
റ്്്െികില്്സകള്്ക്്ായ്എത്്്
ന്്കോഗികള്ഷരസ്രക്്ാമ്
ന്്കര്തല്കള്ഷര ഭാഗമായാ
ണ് മറ്്് െികില്്സാ സൗകര്യ
ങ്്ള്ം ശസ്പ്തപ്കിയകള്ം നി
ര്്ത്്ിയത.്ദിനംപര്തി7000മ്
തല്് 10000വഷരഐ.രിആ
യ്ം ഏകകദശം 5000 മ്തല്്

6000വഷരഒ.രിയില്ംഷമഡി
ക്്ല്് കോഷളജിഷനആപ്ശയി
ക്്്ന്്കോഗികഷളഇത്ബാധി
ക്്്ന്്തായിഎംരിച്ണ്്ിക്്ാ
ട്്ി.ഹ്ദയം,വ്ക്,്കരള്്സംബ
ന്്മായഅസ്ഖങ്്ള്് മ്ലം
കഷ്്ഷപ്്ട്ന്്ത്ംഅതയ്ാസന്്
നിലയില്ള്്വര്്ക്്്ശസപ്ത്പക്ി
യകള്് അരക്്മ്ള്്വ ഷെയ്്്
ന്്തിന് മലബാറില്് സാധാര
ണക്്ാര്്ക്്ായ് ആപ്ശയിക്്ാ
ന്്സാധിക്്്ന്് മറ്്്ആശ്ര
പത്ികളില്്ാത്്ത്ഈഘട്്ഷത്്
ക്ട്തല്് സങ്്ീണ്്മാക്്ിഷയ
ന്്്ംഎം.രിസ്െിപ്്ിച്്്.സാ
ധാരണഗതിയില്് ജനറല്്സ
ര്്ജ്്റിഡിപ്്ാര്്ട്്്ഷമന്്്ില്് 20,
യ്കോളജിയില 10, പ്്ാസ്്്്ിക്
സര്്ജ്്റിയില 8, ഓര്്ക്ത്
യില15,കാര്്ഡിയാകില3,ഇ.
എന്്.രിയില 15എന്്ിങ്്ഷന
യാണ്നരക്്ാറ്ള്്ശസപ്ത്പക്ി
യകള.വ്ക്്മാറ്്ിഷവക്്ല്്ശ
സപ്ത്പക്ിയആഴെ്യില്്ഒന്്്ം

മസ്തിെ്ക മരണം സംഭവി
ക്്്ന്്വരില്്നിന്്്ംഅവയ
വങ്്ള്്മാറ്്ിഷവക്്്ന്്ത്ആ
ഴെ്യില്്ഒന്്്ംഎന്്രീതിയി
ലാണ്മ്കന്്ട്്്കൊയിര്ന്്ത.്
അത്്രംസന്്ര്്ഭങ്്ളില്്കൊ
ല്ംകോഗികള്്ക്്്മാസങ്്കോ
ളംകഴിഞ്്ാണ്ശസ്പ്തപ്കിയ
കള്്ക്്്തീയ്്തിലഭയ്മായിര്ന്്
ത്.ഷകാവിഡ് രശ്്ാത്്ലത്്ി
ല്് ഒര് മാസമായി പ്രവര്്ത്്
നം നിര്്ത്്ിയഏകകദശം ര
കത്്ളംകമജര്്ഡിപ്്ാര്്ട്്ഷ്മന്്്്
കള്്ക്്ായ്ഷമഡിക്്ല്്കോഷള
ജ്ക്യാമ്്സിഷലഷെസ്്്്്ഡിപ്്ാ
ര്്ട്്ഷ്മന്്്്കൊഷലയ്ള്്ഒറ്്ഷപ്്ട്്
ഷകട്്ിരങ്്ള്് മാറ്്ിഷവച്്് പ്രവ
ര്്ത്്നം ത്രങ്്്ന്്തിനായ്
ള്്സാധയ്തകള്്രരികോധിച്്്
സാധ്യഷമങ്്ില്് അതീവസ്ര
ക്്ാപ്കമീകരണങ്്കോട്ക്രി
അന്മതിനല്്കണഷമന്്്മാ
ണ്എം.ഷകരാഘവന്്എം.രി
ആവശയ്ഷപ്്ട്്ത.്

രമഡികുുലുുകോരളജിരലരകാവിഡുഇതരകസവനങുുൾ
പുനരാരംഭികുുണം:എം.രകരാഘവനുു

സംസുുാനസരുുകുുാരുു
കുടുംബശുരീകുുാരരവഞുുിചുുു:ബിരജപി
കോഴിക്ക്ട്:ക്ട്ംബപ്ശീക്്ാഷരസംസ്്ാനസര്്ക്്ാര്്വഞ്്ിച്്ി
രിക്്്കയാഷണന്്്ബിഷജരിജില്്ാപ്രസിഡന്്്്അഡ്വ.വി.ഷക.സ
ജീവന്്.ഷകാവിഡ്അതിജീവനത്്ിന്സഹായമായിക്ട്ംബപ്ശീ
ക്്ാര്്ക്്്500മ്തല്്20000ര്രവഷരഒന്്രത്ശതമാനംരലിശ
സബ്സിഡിയില്്കോണ്്ഷോട്ക്്്ഷമന്്്പ്രഖ്യാരിച്്്മാനദണ്്
ങ്്ള്്അന്സരിച്്്അകരക്്കള്്സ്വീകരിച്്തിന് കശെംസം
സ്്ാനസര്്ക്്ാര്്രിക്ന്ട്്്കൊയത്രാവഷ്പ്ട്്സ്പ്തീകകോട്കാ
ണിക്്്ന്്വഞ്്നയാണ്.മാനദണ്്ങ്്ള്്രാലിച്്്ഷോണ്്്ആവ
ശ്യക്്ാര്്മാര്്ച്്്30ന്മ്മ്്്എഡിഎസ്മ്കഖനഅകരക്്സമ
ര്്പ്്ിക്്്കയ്ം31ന്അതാത്ജില്്ാമിെനില്്അകരക്്കള്്അപ്
കഡറ്്്ഷെയത്ത്മാണ.്ഇകപ്്ള്്5000ര്രമാപത്ംസവ്ന്്ംറിസ്കി
ല്്ബാങ്്ില്്കനരിട്്്അരച്്്തീര്്ക്്ാവ്ന്്രീതിയിലാണ്കോണ്്
ഷോട്ക്്്ന്്ത്.രാവഷ്പ്ട്്സ്പ്തീകകോട്സംസ്്ാനസര്്ക്്ാര്്
കാണിക്്്ന്്വാഗ്ദാനലംഘനത്്ിഷനതിഷരജില്്യില്്മഹിളാ
കോര്്ച്്യ്ഷരകനത്ത്വത്്ില്്കോക്ഡൗണ്്നിയപ്ന്്ണങ്്ള്്രാ
ലിച്്്ഷോണ്്്പ്രതികെധംസംഘരിപ്്ിക്്്ഷമന്്്ംബിഷജരിജില്്ാ
പ്രസിഡന്്്്അഡ്വ.വി.ഷക.സജീവന്്അറിയിച്്്.
ദുബായിമലയാളികുു്ജീവനുുരകുുാമരുനുു്എതുുിചുുു
നലുുകിയുവജനകമുുീഷനുു
കോഴിക്ക്ട്:നാദാപ്രംസ്വകദശിനിസജ്ലഭര്്ത്്ാവ്ംപ്രവാ
സിയ്മായഷെഫീഖിന്ആവശയ്മായജീവന്്രക്്ാമര്ന്്്ഷോറി
യറില്്ആണ്വര്്െങ്്ളായിഎറണാക്ളത്്്നിന്്്എല്്ാമാസ
വ്ം അയക്്്ന്്ത്. കോക് ഡൗണ്് വന്്ക്പ്ള്് കിഡ്നി പ്രാ
ന്്സ്പ്്ാന്്്് ഷെയ്ത ഭര്്ത്്ാവ് ഷെഫീഖിന് എറണാക്ളം കല
ക്്്കോര്്ആശ്രപ്തിയില്്നിന്്്എങ്്ഷനമര്ന്്്എത്്ിക്്്ം
എന്്ആധിയില്്ആയിര്ന്്്സജ്ല.കോക്ഡൗണഎല്്ാവഴി
യ്ംഅരച്്ക്പ്ള്്സജ്ലരലര്മായ്ംബന്്ഷ്പ്ട്്്കാര്്കോവഴി
മര്ന്്്എത്്ിക്്ാന്്പ്ശമിഷ്ച്ങ്്ില്ംനരന്്ില്്.ഒട്വില്്പ്രകദശ
ഷ്ത്ഷൊത്പ്രവര്്ത്്കര്്രറഞ്്ാണ്യ്വജനകമ്്ീെന്്മര്
ന്്്എത്്ിക്്്ന്്രദ്്തിഷയക്റിച്്്അറിഞ്്ത്.ഉരന്്തഷ്ന്
കമ്്ീെഷന്്്കോഴികക്്ട,്എറണാക്ളംകോര്്ഡികനറ്്ര്്മാഷരബ
ന്്ഷ്പ്ട്്്.അവര്്വഴികമ്്ീെന്്ഷെയര്്കരഴ്സന്്െിന്്ഷജകോം
വിെയത്്ില്്ഇരഷരട്്.്മപന്്്ിഇ.രിജയരാജഷന്്്പശ്ദ്്യില്്വിെ
യത്്ിഷന്്്അരിയന്്രപര്ധാനയ്ംഅവതരിപ്്ിച്്െിന്്ഷജകോംസ
ജ്ലഷയകോണില്്വിളിച്്്മപ്ന്്ിക്്്കകമാറി.മപ്ന്്ികനരിട്്്സ
ജ്ലയകോട്സംസാരിക്്്കയ്ംമര്ന്്്ക്ത്യസമയത്്്എത്്ി
ക്്ാന്്സംവിധാനംഒര്ക്്ി.



തിരുവനനുുപുരം:കോകുഡൗണുമായിൈനുുളപുുടുുു
സരുുകുുാരുുപരുഖയുാരിചുുഇെവുകളുുപരുീൻ,ഓറഞു്ു-ൈി
കമഖലകെിലുുഇനുുുമുതലുുനിലവിലുുവരുളമനുു്സം
സുുാനളോലീസ്കമധാവികോകനുാഥുളൈഹറ്.പരുീ
ൻകമഖലയിലുുകോടുുയം,ഇടുകുുിജിലുുകളംുഓറഞു്ു-
ൈികമഖലയിലുുആലപുുുഴ,തിരുവനനുുപുരം,രാല
കുുാട,ുവയനാട,ുതുശുരുുജിലുുകളംു.
പരുീൻ, ഓറഞുു്- ൈി കമഖലകെിലുു ജിലുുാ അതി
രുുതുുികെനുുുളുുയാപതുകളുുനികോധിചുുു.ളമഡികുുലുു
ആവശയുങുുളുുകുുുംമാരുുരനിരുുകദശങുുെിലുുവയുകുുമാ
കുുിയിടുുുളുുകാരയുങുുളുുകുുുംസരുുകുുാരുുഉതുുരവുപരു
കാരംപരുവരുുതുുനാനുമതിനലുുകിയിടുുുെെകാരയുങുു
ളകുുുംമാപതുകമജിലുുാഅതിരുുതുുിയംുസംസുുാനഅ
തിരുുതുുിയംുകെനുുുളുുയാപതു
അനുവദികുുു.
വിദയുാഭയുാസ സുുാരനങുു
ളുു, സിനിമാ തിളയറുുറുകളുു,
കോപുുിങു കകപദുുുങുുളുു, രാ
രുുകുുുകളുു,ൈാറുകളുുമുതല
യായവപരുവരുുതുുികുുിലുു.ജന
ങുുളുുകുടുുംകുടുനുുഎലുുാത
രംരരിരാെികളംുനികോധി
ചുുു. ആരാധനാകകപദുുുങുുളംു
തുറകുുിലുു.വിവാഹതുുിനംുമ
രണാനനുുരചെങുുുകെിലംു
20ലുുകുടുതലുുകരരരാെിലുു.
ആകോരയുകമഖല,കുഷി,മ
തുുുയൈനുുനം, പുുാകുുുഷൻുു,
മുരസംരകുുണം,സാമുുതുുി
ക കമഖല, സാമുഹയുകമഖല,
ഓൺുുപലൻവിദയുാഭയുാസസ
പമുുുദായം,ളോഴിലുറപുു്രദുു
തികളുുഎനുുീകമഖലകളുളെ
പരുവരുുതുുനങുുളുുകുു്അനുമ
തിയുണു്ു.ഇനുുനനീകുും,ഊ
രുുജവിതരണം എനുുിവ ഉ
ളുുളപുുളെയുളുുളോതുകസവ
നകാരയുങുുളുു,ചരകു്ുനീകുും,
അവശയുസാധനങുുളുളെ വി
തരണം,സവുകാരയു-വാണിജയു
സുുാരനങുുളുു,സരുുകുുാരുുകമ
ഖലയിലംുസവുകാരയുകമഖലയി
ലുമുളുുവയുവസായസുുാരന
ങുുളുു എനുുിവയുളെ പരുവ
രുുതുുനം, നിരുുമാണ പരുവ
രുുതുുനങുുളുുഎനുുിവയകുുുും
അനുമതി.സാമുഹയുഅകലം
രാലിചുുു കവണം ഇവ പരുവ
രുുതുുിപുുികകുുണുുത.ു
ഓറഞുു്-എ കമഖലയായി
പരുഖയുാരിചുുിടുുുളുുരതുുനംതി

ടുു,എറണാകുെം,ളോലുുംജിലുുകെിലുുകമലുുപുുറഞുുഇ
െവുകളുു24മുതലുുപരുാൈലയുതുുിലുുവരംു.ളറഡുകമഖ
ലയായിപരുഖയുാരിചുുിടുുുളുുതുകാസരുുകോഡ,ുകണുുുര,ു
കോഴികകുുട,ുമലപുുുറംജിലുുകൊണ.ുഅവിളെനിലവി
ലുളുുകോകുഡൗൺുുഅകതരെിതുെരംു.

ൊതത്ാന്മതി
ഒനുു്,മുനുു്,അഞുു്,ഏഴ,ുഒൻുുരതുനമുുറുകെിലുു
അവസാനികുുുനുുരജിസക്പുെഷൻുുനമുുറുളുുവാഹന
ങുുളുുകു്ുതിങുുളുു,ബുധൻുു,ളവളുുിദിവസങുുെിലുുയാ

പതുാനുമതി.
പുജയും,രണു്ു,നാല,ുആറ,ുഎടു്ുഅകുുങുുെിലുുഅവ
സാനികുുുനുുനമുുറുളുുവാഹനങുുളുുകുു്അനുമതി
യുളുുതുളൊവുു,വയുാഴം,ശനിദിവസങുുെില.
ഒഴിവാകുുളപുുടുുവിഭാരതുുിലുളുുവരംുതുറനുുുപരു
വരുുതുുികുുാൻുുഅനുമതിലഭിചുുിടുുുളുുസുുാരനങുുെി
ളലജീവനകുുാരംുസഞുുരികുുുനുുവാഹനങുുളുുകുു്
ഈപകുമംൈാധകമലുു.ഞായറാഴചുപരുവരുുതുുികുുുനുു
അെിയനുുരപരുാധാനയുമുളുുസുുാരനങുുെിലുുകോലി
ളചയുുുനുുവരുുകുു്മാപതുകമആദിവസംവാഹനംപുറ
തുുിറകുുാൻുു അനുമതിയുളുുു. ശുചീകരണ പരുവ
രുുതുുനങുുളുുനെതുുുനുുആകോരയുവകുപു്ു,തകദുുശഭര
ണജീവനകുുാരുുകുുും പരുവരുുതുുനാനുമതി.
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കോകുഡൗൺതെസമായിലുു,
ഹുദയങുുളുളെഒതുുുകചരലിനു
സവുനുുംകലഖകൻ
ളോചുുി:ആരവങുുെിലുു,ആകോഷ
ങുുെിലുു,വിഭവസമുദുുമായഭകുുണമി
ലുു.എലുുാംലെിതം.കോകുഡൗൺകാ
ലതു്ുഎറണാകുെംളനടുുുരില10കര
രമാപതുംരളങുുടുതുുനികുുാഹ്സമുഹ
തുുിനുമാതുകമായി.കോകുഡൗൺ
മാനദണുുംരാലിചുുുവെളരലെിതമാ
യചെങുുുകകോളെയായിരുനുുുവിവാ
ഹം.
ളോചുുികലുരഎലഎഫസുികോ
ഡിലപകപുുിളുുിലവീടുുിലരകരതനാ
യളക.എ.മുഹമുുദുഹാജിയുളെയംു
വി.എം.ജമീലയുളെയംുമകൻളക.എം.
സുളഫികുുറംുളനടുുുരകലകുകോര
ആശുരപതുികു്ുസമീരംളവകളുുപുുറമുുി
ലതാമസികുുുനുുആകാശവാണി-ദുര
ദരശൻമുൻനയുുസ്എഡിറുുരവി.എം.
അഹമുുദിളുുുയംുഎൻ.ളക.നദികളു
ളെയംുമകളവി.എ.തസ്നീമുമാണു
വിവാഹിതരായത.ു
രണുുുമാസംമുമു്ുനിശുുയിചുുുറപുുിചുു
കലയുാണംവിപുലമായിനെതുുാനായി
രുനുുുതീരുമാനം.കോകുഡൗൺവനുു

കോളെഅതുസാധികുുാ
ളതയായി.വിവാഹംമാറുുി
വയകുുുാൻവധുവിളുുു
രിതാവിനുസമുുതമായി
രുനുുിലുു.അതിനാല ലെി
തമായിനെതുുാൻഇരു
കുടുുരംുതീരുമാനിചുുു.ര
നങുുാടുളോലീസ്കസുുുുഷ
നിലനിനു്ുമുൻകുരഅ
നുമതിവാങുുിയാണുഒരു
കുുങുുളനെതുുിയത.ു10
കരരമാപതുംനികുുാഹില
രളങുുടുതുുു.വരകോളോ
പുുംവധുവിളുുുവീടുുിളല
തുുിയതുമാതാവംുസ
കോദരിയംുരണു്ുളോ
ചുുാപുുമാരംുമാപതും.ളനടുുു
രമുസ്ലീംമഹലു്ുഖതുുീ
ബുഖുതുൈകു്ുകാരമികതവുംവഹിചുുു.
മഹറായിവിശുദുുഖുറാനംുകരരിനു
സവുരണവംുനലകിയാണുതസന്ീമി
ളനസുളഫികുുരസവുനുുമാകുുിയത.ു
ഒനുുരമണികുുുരളോണുുുചെങുുുക
ളപുരതുുിയാകുുിവധുവരൻമാരവര
ളുുുവീടുുികലകു്ുമെങുുി.എംൈിഎൈി

രുദധാരിയായസുളഫികുുരകാകുുനാ
ടുഐെിസുുാരനതുുിലാണുകോലി
ളചയുുുനുുത.ുപലപൈുറിആൻഡുഇൻ
ഫരകമഷൻസയൻസ്ൈിരുദാനനുുര
ൈിരുദംകരസുുമാകുുിതസന്ീംകാകുു
നാടുഇനുുുയൻരബുുികുസക്ുെിലഉ
കദുോരസുുയാണ.ു

ജിലുുകെകുുാൻമപനുുുിഇെളരടുുു:
സജിതുുിനംുഅഘിനയകുുുുംവിവാഹം
സവുനുുംകലഖകൻ
കോഴികകുുട:ുഅനുുരജിലുുായാപതുാവി
ലകു്ുവിനയായകപുുളമപനുുുിഎ.ളക.
ശശീപദുുുൻതുണയായി.സജിതുുിനംു
അഘിനയകുുുുംആരഭാെരഹിതവിവാ
ഹം.കോഴികകുുടുളോടുുിലപുുാലംകോ
കോടുനടുപുുറമുുതു്ുശശിയുളെമകൻ
സജിതുുുംവയനാടുളോഴുതനസുര
നുുരിരിസുകരഷ്ൈാബുവിളുുുമകള
അഘിനയംുതമുുിലുളുുവിവാഹതുുി
ളുുുതീയതിഇനുുളലയായിരുനുുു.
പവതുുിരിപവഎംസിഎഹാെില
നെതുുാൻനിശുുയിചുുവിവാഹവംുഇ
നു്ുവീടുുിലനെതുുാൻതീരുമാനിചുുസ
തകുുുാരവംുളകാവിഡിളുുുരശുുാതുു
ലതുുിലആളംുആരഭാെവുമിലുുാളത
മതിളയനു്ുവീടുുുകാരകനരകതുുതീരു
മാനിചുുിരുനുുു.
14നുകശഷംകോകുഡൗണിലഇെ
വുവരുളമനുുുംലെിതമായരീതിയില
വധുവിളുുുവീടുുിലചെങു്ുമാപതുംനെ
തുുാളമനുുുംവീടുുുകാരകരുതി.എനുുാ
ലകോകുഡൗൺനിരകദശങുുളകോ
ഴികകുുടു്ുശകുുമാകുുിയകോളെവിവാ
ഹാവശയുതുുിനായിവയനാടുുികലകു്ു
കോകാൻഅനുമതികിടുുിയിലുു.അനുു

രജിലുുായാപതുകള
നികോധികുുളപുുടുു
കോളെയാപതുാരാ
സ്കിടുുാതുുഅവ
സുുയായി.
മരുകോങുുരയി
ളലഎസഎ്ഫഐു
കനതാവുഷിൈിൻ
ലാലിലനിനു്ുവി
വരമറിഞുുഎ
ഐപവഎഫുസം
സുുാനകോ.ളസ
പകുടുുറിരി.രവാസ്
എലഡിഎഫുജി
ലുുാകൺവീനരമു
കുുംമുഹമുുദുവഴിവയനാടുജിലുുയിളല
ചുമതലകുുാരൻകുെിയായമപനുുുിഎ.
ളക.ശശീപദുുുളനകോഴികകുുടുരസു്ുുു
ഹൗസിളലതുുികനരിലകണു്ുകാരയുമ
വതരിപുുിചുുു.മപനുുുിശശീപദുുുൻകോഴി
കകുുടുകലകറുുുളറഇകുുാരയുംഅറിയി
ചുുു.തുെരനു്ുകരശനഉരാധികകോളെ
കലകറുുുരയാപതുയകുു്ുഅനുമതിനല
കി.
അങുുളനവരനംുസകോദരിയംു
മാപതുമായികാറിലവയനാടുുിളലവധു

ഗുഹതുുികലകു്ു.വഴിയിലരലയിെ
തുുുംകരശനളരാലീസ്രരികോധന
കളരിനുുീടുുാണുകുറുുുയാെിചുരംവഴി
പവതുുിരിയിളലതുുിയത.ുവധുഗുഹ
തുുിലംുവീടുുുകാരമാപതുകമഉണുുായിരു
നുുുളുുു.സാനിപറുുസരളോണു്ുപക
കളകഴുകിയംുമാസക്ുുുകളധരി
ചുുുംലെിതമായിനിശുുയിചുുമുഹുരതുു
തുുിലതളനുുസജിതു്ുഅഘിനളയ
താലിചാരതുുി.തുെരനു്ുമുനുുുകരരംു
വരളുുുവീടുുികലകു്ു.

ളൊലീസ്അദോസിദെഷന്കൾക്്്
മ്ക്്്കെറിട്്്സരക്്ാര
സവുനുുംകലഖകൻ
ളോചുുി:സംസുുാനളതുുളോലീസ്അ
കോസികയഷനുകളുളെപരുവരുുതുുനങുുള
രരിമിതളപുുടുതുുി കകരെ ളോലീസ്ആ
കറുുുിലുുകഭദരതി.രിനുുിലകെിചുുതുഐരി
എസ്കോൈിളയനു്ുസുചന.അകോസി
കയഷൻപരുവരതുുനതുുിളുുുമറവിലരാ
ഷ്പെുീയ പരുവരുുതുുനവംുനിരുുൈനുുിതര
ണപുുിരിവംുവിലകുുിളോണുുാണുപുതിയ
കഭദരതി.രണു്ുവരുുഷതുുികലളറആരുുകുുും
തുെരുുചുുയായി ഭാരവാഹിയാകാനാവിലുുള
നുുതുളളപുുളെസുപരുധാനമാറുുങുുളുളളപുു
ടുതുുിരസറു്ുവിജുുാരനംകഴിഞുുദിവ
സംപുറതുുിറങുുി.
സിഐമാരംു എഎസഐ്മാരംു ഉള
ളപുുടുനുു കകരെ ളോലീസ്ഓഫികസഴസു്
അകോസികയഷൻ,ഇതിനുതാളഴയുളുു
ളോലീസ്ഉകദുോരസുുരുളളപുുടുനുുകകരെ
ളോലീസ്അകോസികയഷൻ,ഡിപവഎ
സര്ിറാങുുിലളപുുടുുഉകദുോരസുുരുളെളോ
ലീസ്സരവീകസഴസു്അകോസികയഷൻ
എനുുിവയാണുപരുധാനളോലീസ്അകോ
സികയഷനുകള.പുറളമഐരിഎസ്അ
കോസികയഷനംുനിലവിലുണു്ു.ളോലീസ്
ഓഫികസഴസു് അകോസികയഷളനയംു
കകരെളോലീസ്അകോസികയഷളനയംു

ലകുുുയമിടുുാണുളോലീസ്ആകറുുുിലമാറുുംവ
രുതുുിയത.ുപുതിയവിജുുാരനംഅകോ
സികയഷനുകളുളെപരുവരുുതുുനങുുളെകാ
രയുമായിനിയപനുുുികുുും.രണു്ുവരുുഷംഭാരവാ
ഹിയായവരുുകു്ുവീണുുുംഭാരവാഹിയാകണ
ളമങുുിലുുമുനു്ുവരുുഷംകഴിയണളമനുുുളുു
വയുവസുുയാണുപരുധാനം.സംസുുാനഭാര
വാഹികളകുുുംജിലുുാഭാരവാഹികളകുുും
വയുവസുുൈാധകമാണ.ുരകോകുുമായുളുു
രാഷ്പെുീയപരുവരുുതുുനങുുളകു്ുകോലംുവി
ലകുുുണു്ു.മാധയുമങുുകോടുസംസാരികുുുനുു
തിനുസംസുുാനളോലീസ്കമധാവിയുളെ
അനുമതികവണം.കുൊളതകോഷയുലമീ
ഡിയയിലഇെളരടുനുുതിനംുരരിമിതിനി
രകദശിചുുു.അകോസികയഷനുകളുളെസ
കമുുെനങുുളുുഒരുദിവസതുുിലുുകുെരുളത
നുുുംനിരുുകദശമുണു്ു.ളോലീസ്അകോസി
കയഷനിളലപരുവരതുുനങുുളെകുുുറിചു്ുയു
ഡിഎഫുഅനുകുലവിഭാരംവിമരശനങുു
ള ഉനുുയികുുുനുുതിനിളെയാണുഅകോ
സികയഷനുകളുളെ പരുവരതുുനങുുളകുുു
മുകു്ുകയറിടു്ുളോലീസ്ആകറുുുിലകഭദര
തിവരുതുുിയത.ു
രിണറായിസരകുുാരഅധികാരതുുില
വനുുകശഷംകകരെളോലീസ്ഓഫികസ
ഴസു്അകോസികയഷനിലംുകകരെളോ

ലീസ്അകോസികയഷനിലംുനെനുുളതര
ളഞുുടുപുുിലസിരിഎംഅനുകുലരാന
ലാണുവിജയിചുുത.ുഇതുഇഷുുളപുുൊതുുചില
ഐരിഎസ്ഉകദുോരസുുരാണുമാറുുതുുിനു
ചുകുുാൻരിെിചുുളതനു്ുഇരുഅകോസി
കയഷനുകളുളെയംു കനതാകുുളആകോ
രികുുുനുുു.കോകുഡൗണിളുുുമറവിലത
ങുുളുമായി കുെിയാകോചികുുാളതയാണു
കഭദരതി ളോണുുുവനുുളതനുുും രരാതി
ഉയരനുുിടുുുണു്ു.പരുശനുംമുഖയുമപനുുുിയുളെപശു
ദുുയിലളരടുതുുി കഭദരതിരിൻവലിപുുി
കുുാൻ പശുമം തുെങുുിയിടുുുണു്ു. ളോലീസ്
ആകറുുുിലമറു്ുകഭരരതികളംുവരുതുുിയിടുുു
ണു്ു.ളരറുുികകസുകളുുതീരുുപുുാകുുാൻുുകോെ
തിയിലുുറികപുുരുുടു്ുനലുുകണളമനുുചടുുംമാ
റുുി ജിലുു ളോലീസ് കമധാവിമാരുുകുുും എ
സഎ്ചു്ുഒമാരുുകുുുംഅധികാരംനലുുകി.അ
യുുായിരംരുരവളരരിഴയുളുുകകസുകൊ
ണുഈവിധതുുിലളോലീസിനുതീരുുപു്ുക
ലുുപുുികുുാനാവുനുുത.ുഇെതുസരകുുാരിളുുു
കാലാവധിഅവസാനികുുാൻഒരുവരഷം
മാപതുംൈാകുുിനിലകകുുഅകോസികയഷ
നുകളുളെപരുവരതുുനങുുളെനിയപനുുുികുുു
നുുതു രാഷ്പെുീയകപുരരിതളമനുുാണുയുഡി
എഫുഅനുകുലവിഭാരതുുിളുുുആകകുു
രം.

ഷാജിളക്്തിരാെദോഴദക്്സ്
പ്തിെസംഘംഅദന്േഷിക്്്ം
സവുനുുംകലഖകൻ
കണുുുര:മുസ്ലിംലീഗുളസപകുടുുറിയംുഅഴികകുുടു
എംഎലഎയുമായളക.എം.ഷാജിളകുുതിരായ
കോഴകകുുസ് രരാതിയിലുു അകനുവഷണതുുിനു
പുതിയസംഘംവരാൻസാധയുത.അകനുവഷണചുുു
മതലയുളുു വിജിലൻുുസ് കണുുുരുു യുണിറു്ു ഡി
പവഎസര്ിവി.മധുസുദനൻുുഅടുതുുമാസം
വിരമികുുുനുുതിനാലാണുപുതിയസംഘളമതുുു
നുുത.ുഇനു്ുവിജിലൻുുസ്ഡയറകറുുുറുളെകനതുതവു
തുുിലുളുു കോരതുുിനുകശഷമായിരികുുും അ
കനുവഷണനെരെികെികലകു്ുകെകുുുക.
കകസുമായിൈനുുളപുുടുുഎഫഐുആരുുനെരെി
കളുുപുരുുതുുിയാകുുിയകോളെഅകനുവഷണതുുി
നുതുെകുുമാളയങുുിലംുപുതിയഅകനുവഷണസം
ഘമാകംുതുെരനെരെികളെടുകുുുക.കോഴികകുു
ടുവിജിലൻസ്കറഞു്ുഎസര്ിരി.സി.സജീവൻുത

ളനുുയായിരികുുുംകകസിളുുുകമലകോടുുചുുുമതല
വഹികുുുക.നിലവിലുുഅകനുവഷണംനെതുുുനുു
ഡിപവഎസര്ിവി.മധുസുദനൻുുമാറിപുതിയ
ഡിപവഎസര്ിയംുസിഐയംുഅെങുുുനുുസം
ഘംഅകനുവഷണതുുിനായിഎതുുികയകുുും.
മധുസുദനനുചുമതലനലുുകിയാലുുഅകദുുഹം
വിരമികുുുനുുകോളെപുതിയഒരുഉകദുോരസുുളന
കളണുുകതുുണുുിവരംു.അങുുളനവനുുാലുുകകസി
ലുു കാലതാമസം കനരിൊനിെയുണു്ു. കുതയുമായ
അകനുവഷണം ഉണുുായിളലുുങുുിലുു തകദുുശളതര
ളഞുുടുപുുിലംുനിയമസഭാളതരളഞുുടുപുുിലംുപരു
തിരകുുംരാഷ്പെുീയആയുധമായിഇതുഉരകോരി
കുുും.ഈസാഹചരയുതുുിലാണുഅകനുവഷണസം
ഘതുുിളുുു പരുാധാനയും പരുസകുുമാകുനുുത.ുകക
സിളനനിയമരരമായംുരാഷ്പെുീയമായംുകനരിൊ
നാണുയുഡിഎഫിളുുുതീരുമാനം.

=പിന്്ിൽഐപിഎസ്ഹോബിപെന്്്ആഹോപണം

സന്ര്ിംഗ്്ര്്വിവാദംമ്ഖയ്മനത്്്ിളെ
അരമാനിക്്ാൻ:മനത്്്ിബാലൻ്്
തിരുവനനുുപുരം:സപ്രുിംഗുുരുുകരാരവിഷയതുുി
ലുുഐെിവകുപുുിനുവീഴചുസംഭവിചുുിടുുിളലുുനു്ുനി
യമമപനുുുിഎ.ളകൈാലൻുു.കരാരുുസംൈനുുിചു്ു
നിയമവകുപു്ുഅറികയണുുകാരയുമിളലുുനുുുംമുഖയു
മപനുുുിളയഅരമാനികുുാനാണുആകോരണങുു
ളുുഉനുുയികുുുനുുവരുുപശുമികുുുനുുളതനുുുംഅകദുു
ഹംമാധയുമപരുവരുുതുുകകോടുരറഞുുു.
കോരികളുളെ വിവരം കശഖരിചുുതു തകദുുശ
സുുാരനങുുളംുആകോരയുവകുപു്ുഅധികുതരു
മാണ.ുഅതുവിശകലനംളചയുുാൻുുകോഫുറു്ുളവ
യരുുകവണംഎനു്ുതീരുമാനിചുുതുഐെിവകുപുുാ
ണ.ുഡാറുുസുരകുുയുമായിൈനുുളപുുടുുവിഷയ
ങുുളുുഅറിയാവുനുുഐെിവകുപുു്എലുുാസുര
കുുയംുസവുീകരിചുുാണുനെരെിസവുീകരിചുുത.ുആ
വകുപുുിളുുുനെരെികോടുഒരുവികോജിപുുുംസ
രുുകുുാരിനിലുു.സുരകുുസംൈനുുിചുു്പരുതിരകുു
തുുിളുുുആകോരണംഉണുുായഉെൻുുഡാറുുസ
രുുകുുാരിനുകീഴിലുളുുസിഡിറുുിളനഏലുുപുുിചുുു.
ഇെരാടുസംൈനുുിചു്ുനിയമരരമായകാരയുങുുളുു
രരികോധികുുണളമനുു്ഐെിവകുപുുിനു കോ

നുുിയാലുുമാപതുകമനിയമവകുപു്ുരരികോധികകുു
ണുുതുളുുു.ഈഇെരാെിലുുയാളോരുഅരാകത
യംുഇളലുുനുുാണുഐെിവകുപുുിളുുുനിലരാട.ുമ
പനുുുിസഭയിലംുഇകുുാരയുംവകരണുുകാരയുമിളലുു
നുുുംമപനുുുിവയുകുുമാകുുി.
പരുതിസനുുിഘടുുങുുെിലുുകോസിറുുീവുആയ
സമീരനമലുുഒരികുുലംുപരുതിരകുുംസവുീകരിചുുി
ടുുുളുുത.ുഡാറുുദുരുരകോരികുുളപുുെിളലുുനുു്സ
രുുകുുാരുു ഉറപുുുനലുുകിയിടുുും വീണുുും വിവാദമാ
കുുുനുുതുഎനുുിനാണ?ുനിയമവിരുദുുപരുവരുുതുു
നമാണുനെനുുളതങുുിലുുഎനുുുളോണു്ുകോെതി
ളയസമീരികുുുനുുിലുു-അകദുുഹംകൊദിചുുു.
സരുുകുുാരിളുുുഖയുാതിഉനുുതിയിലുുനിലുുകുുുക
യാണ.ു സരുുകുുാരിളുുു പരുവരുുതുുനങുുളുു തിര
ളഞുുടുപുുിലുുതങുുളുുകു്ുപരുതികുലമാകംുഎനുു
കരെിമുലമാണുപരുതിരകുുംഇകപുുളുുഇതുുരതുുി
ലുുപരുതികരികുുുനുുത.ുമുഖയുമപനുുുിളയഅരമാനി
കുുാനാണുപശുമം.അങുുളനനശിപുുിചു്ുകെയാൻുു
കഴിയുനുുആൊണുരിണറായിഎനു്ുആരംുക
രുകതണുുതിളലുുനുുുംമപനുുുിൈാലൻുുരറഞുുു.

ഇവകേരളത്്ിലെ88കോട്്്സക്ോട്്്േൾ
തിരുവനനുുപുരം: സംസുുാനളുതു
ളോവിഡു19കോടുു്സ്കോടുുുകളുു പരു
ഖയുാരിചുു്ആകോരയു വകുപുു് ഉതുുരവു
പുറളപുുടുവിചുുു.സംസുുാനളതുു88ത
കദുുശസവുയംഭരണസുുാരനങുുളെയാ
ണു(കോരുുരകറഷൻുു,മുൻുുസിപുുാലിറുുി,
രഞുുായതുുുകളുുഉളുുളപുുളെ)കോടുു്സ്
കോടുുുകൊയിപരുഖയുാരിചുുത.ുകോസിറുുീ
വുകകസ,്പപുരമറികോണുുാകറുുു്,ളസ
കുുൻഡറികോണുുാകറുുു്എനുുിവഅെി
സുുാനമാകുുിയാണുകോടുു്സ്കോടുുുക
ളുുതയാറാകുുിയത.ുകോരതുുിളുുുവയുാ
രനം വരുുധികുുുനുുതനുസരിചുു് ദിവ
കസന കോടുു്സ്കോടുുുകളുുപുനരുുനി
രുുണയികുുും. അകതസമയം ആഴചു
കോറുമുളുു ഡാറുുാ വിശകലനതുുിനു
കശഷമായിരികുുും കോടുു് സ്കോടുുിലുു
നിനുുുംഒരുപരുകദശളതുുഒഴിവാകുുുനുു
ളതനുുുമപനുുുിളക.ളക.പശലജവയുകുു
മാകുുി.

ജില്്തിരിച്്്ള്്ഹോട്്്സ്ഹോട്്്കള്്
=തിരുവനനുുപുരം(3)
തിരുവനനുുപുരം കോരുുരകറഷൻുു, വ
രുുകുുലമുൻുുസിപുുാലിറുുി,മലയിൻുുകീഴുര
ഞുുായതു്ു
=കൊലുും(5)
ളോലുും കോരുുരകറഷൻുു,പുനലുരുു മു

ൻുുസിപുുാലിറുുി,തുകുുരുവ,നിലകമലുു,ഉ
മുുനുുുരുുരഞുുായതുുുകളുു
=ആലപുുുഴ(3)
ളചങുുനുുുരുു മുൻുുസിപുുാലിറുുി, മുഹമുു,
ളചറിയനാടുരഞുുായതുുുകളുു
=പതുുനംതിടുു(7)
അടുരുുമുൻുുസിപുുാലിറുുി,വെകശരികുുര,
ആറൻുുമുെ, റാനുുിരഴവങുുാെി, കോഴ
കഞുുരി,ഓമലുുുരുു,ളവെിയനുുുരുുരഞുുാ
യതുുുകളുു
=കൊടുുയംജിലുു(1)
തിരുവാരുുപു്ുരഞുുായതു്ു
=ഇടുകുുി(6)
ളോടുപുഴമുൻുുസിപുുാലിറുുി,കഞുുികുുു
ഴി, മരിയാപുരം, അെിമാലി, പൈസ
ൻുുവാലി,കസനാരതിരഞുുായതുുുകളുു
=എറണാകുളം(2)
ളോചുുികോരുുരകറഷൻുു,മുെവുകാടുര
ഞുുായതു്ു
=തുശുരുു(3)
ചാലകുുുെിമുൻുുസിപുുാലിറുുി,വളുുകതുു
ളുുനരരുു,മതിലകംരഞുുായതുുുകളുു
=പാലകുുാടു(4)
രാലകുുാടുമുൻുുസിപുുാലിറുുി,കാരകുുുറി
ശുുി,കോടുുപുുാെം,കാഞുുിരപുുുഴരഞുുായ
തുുുകളുു
=മലപുുുറം(13)
മലപുുുറം, തിരുരങുുാെി, മകഞുുരി മു

ൻുുസിപുുാലിറുുികളുു,വണുുുരുു,ളതനുുല,വ
െവനുുുരുു,എെരികുകുട,ുകവങുുര,ചുങുു
തുുറ,കീഴാറുുുരുു,എെകുുര,കുനുുമംരലം,
പുകകുുടുുുരുുരഞുുായതുുുകളുു
=കൊഴികകുുടു(6)
കോഴികുകുടു കോരുുപുുകറഷൻുു, വെകര
മുൻുുസിപുുാലിറുുി,എെകചുുരി,അഴിയുരുു,
കുറുുിയാെി,നാദാപുരംരഞുുായതുുുക
ളുു
=വയനാടു(2)
ളവളുുമുണുു,മുപുുയുനാടുരഞുുായതുുു
കളുു
=കണുുുരുു(19)
കണുുുരുുകോരുുരകറഷൻുു,രാനുരുു,രയുു
നുുുരുു,തലകശരി,ഇരിടുുി,കുതുുുരറമുു്
മുൻുുസിപുുാലിറുുികളുു,കോെയാട,ുരാെയും,
കോടുുയം,മാൊയി,ളൊകകരി,കെനുുപുു
ളുുിരാണപുുുഴ,ളൊകുുി,മാടുുുലുു,എരുവ
ശുുി,ളരരെകശരി,ചിറുുാരിപുുറമുു,നടുവി
ലുു,മണിയുരുുരഞുുായതുുുകളുു
=കാസരുുകോഡു(14)
കാഞുുങുുാട,ു കാസരുുകോഡുമുനിസി
പുുാലിറുുികളുു,ളചമുുനാട,ുളചങുുെ,മധുരുു
രഞുുായതു്ു,ളൊപരുാലുുപുതുുുരുു,ഉദുമ,
പരവെിളക, ൈദിയടുകുു, കോകോം
കൈളുരുു,കുമുുെ,അജാനുരുു,മകഞുുശവു
രം,രളുുികുുരരഞുുായതുുുകളുു.

ഉത്്രവ്പ്റപപ്്ട്വിച്്്

ജില്്ാഅതിര്്ത്്ികടന്്്ള്്
യാതത്കള്്നിരോധിച്്്

വിവാദങ്്ളെഅവഗണിച്്്തള്്ാനാണ്
ഉദദ്്ശിക്്്ന്്ളതന്്്മ്ഖയ്മനത്്്ി
തിരുവനനുുപുരം:സപ്രുിംഗുുരുുവിവാദതുുിലുുപരു
തിരകുുനിലരാടുകളെരുകുുമായിവിമരശിചു്ു
മുഖയുമപനുുുിരിണറായിവിജയൻ.സരുുകുുാറിളന
അരകീരുുതുുിളപുുടുതുുാനാണുപരുതിരകുുപശു
മം.കോവിഡിളനപരുതികോധിചുുതിലുുസരുുകുുാ
രിനുസലുുകപുുരു കിടുുരുളതനുുാണുഅവരുളെ
ആപരുഹം-മുഖയുമപനുുുിയുളെപരുതിവാരരരിരാ
െിയായനാംമുകനുുടുുിലസംസാരികുുുകയായി
രുനുുുഅകദുുഹം.
കോവിഡു പരുതികോധതുുിലുുആദയുംമുതലുു

സംസുുാനംമികചുുരീതിയിലാണുകോകുനുുത.ു
അതുപരുതിരകുുതുുിനുഇഷുുളപുുൊതുുസാഹച
രയുമുണു്ു.അതുളോണുുുതളനുു വിവാദങുുളുു ഉ
ണുുാകുുാനുളുുപശുമംനെനുുു.എലുുാതരതുുിലംു
അരകീരുുതുുിളപുുടുതുുാൻുുപശുമിചുുു.ഉകദുുശംവയു
കുുമാണ.ു ഇകപുുളുു  വിവാദങുുളുുകു്ു രിറളക
കോകകണുുസമയമലുു.അതുജനങുുളുുകണുുുളോ
ളുുും.ജനങുുളുുവിലയിരുതുുിളകുുളുുും.അതി
ളനആതരതുുിലുുഅവരണിചു്ുതളുുാനാണുസ
രകുുാരിളുുുതീരുമാനം-മുഖയുമപനുുുിരറഞുുു.

കിട്്്ന്്താവടട്.്..!കൊറോണവൈറസികെതടയാനുളുുറോകുഡൗൺആരംഭിചുുിടു്ുഒരുമാസമാകുനുുു.റരുോളിങുെിറോ
ധെകാലഘടുുതുുിറലതുറോകലമതുുുയബനുുെറോടുുുകകളലുുാംകടലിൽറോകാകതകയറുുിയിടുുിരികുുുകയാണ.ുസവുനുുംൈീ
ടുകളിറലകുുുറോകാൊൈാകതഇതരസംസുുാെകുുാരായപലമതുുുയകതുുഴിലാളികളംുറോടുുിൽതുുകനുുഇറപുുഴംുകഴി
ഞുുുകുടുകയാണ.ുഎറണാകുളംജിലുുയികലമുെമുുംഫിഷിങുഹാർബറിൽറോടുുിൽെിനുുുംചുണുുയിടു്ുെിതയുവുതുുികുുുളുു
ൈകറതടുകയാണുഈമതുുുയകതുുഴിലാളി. മ ന ുഷെ ലുുി



ബനയുാമിനുുപറഞുുതാണുേരി.സാധാ
രണകുുാരായനമുുുതടഎതനുുങുുിലംു

വിവരങുുൾുുആതരങുുിലംുഅറിതഞുുനുുുവചു്ു
നമുകു്ുഒരുചുകുുുംവരാനിലുു.നാോളറി
ഞുുാൽുുജീവിതംതകരുനുുയാതതാരുകാരയു
വംുബനയുാമിതനതപുാുതേമഹാഭുരിപഷുുംജ
നങുുൾുുകുുുമിലുു.അതദുുഹംപറയുനുുതുതപാ
തേ,മടിയിൽുുകനമിലുുാതുുതുതകാണു്ുനമു
കുുാരുുകുുുംവഴിയിൽുുആതരയംുതപടികുുുക
യംുതവണുു.പതഷു,ുപറഞുുിതടുുനുുാ?ഗപുതിപ
ഷുുതനതാവുരതമശുതെനുുിതുുേയുതടതേ
യിതേകു്ുഇതതാനുുുംകയറിലുു.തെനുുിതുുേ
യുതടമാഗതുമലുു,തകാണുുഗരുസിതേഒരാളുതടത
േയിലംുആൾുുതുുാമസമുതണുുനുുുകരുതാനുു
വയുു.അലുുായിരുതനുുങുുിൽുുഅതമരികുുയിതേ
ങുുാണുുുകിടകുുുനുുസഗ്പുിംഗുുരുുഎതനുാുരുക
പുുനിതയതചുാുലുുിതെനുുിതുുേയംുകുടുുരംുഇ
ങുുതനെഗദുുുഹാസമിളകുുിലുുായിരുനുുു.

എനുുാണുഈസഗ്പുിംഗുുരുു?അതമരികുുയി
തേനയുുതയാരുുകു്ുസിറുുിആസുുാനമായിഗപുവ
രുുതുുികുുുനുുഒരുസുുുുാരുുടു്ുഅപുഐടിപബുുികു
റിതേഷനുുസ്കപുുനിയാണത.ുഇനുുഡൽുു,നി
ക,ുതഡൽുുതുടങുുി750ൽുുപുുരംഅനുുാരാഗടുുു
കംപയുുടുുരുുകംപനികളുമായിഗപുവരുുതുുികുുു
നുുപങുുാളിതുുസഹായി.ആരാണുഅതിതുുു
അതിതുുുസാരഥി?തകാടുുയംകാരനുുഒരുറാ
രിതതാമസ.്കാരയുംതകാടുുയതുുുകാരനാതണ
ങുുിലംുഅതദുുഹതതുുകുുുറിചുുുതകാടുുയതുുുകാ
രുുകുുുതപാലംുവേിയവിവരമിലുു.എനുുുകരു
തിആരാലംുഅറിയാതുുആതളതനുാു,ആ
രംുകണുുിടുുിലുുാതുുയാതളതനുാുഅതിനുഅ
രുുഥമാകുുരുത.ുനതലുാുരുനിതഷുുപകനാണുറാ
രിതതാമസ.്തകരളതുുിൽുുകാരയുമായനിതഷുു
പങുുളിതലുുങുുിലംു2015ൽുുഅതദുുഹംമേയാള
െേചുുിഗതുവയുവസായതുുിൽുുതെറിയതതാതിൽുു
ഒരുനിതഷുുപംനടതുുി.സുതരഷ്രാജ,ുബി
തനായുേങുുരതു്ുഎനുുിവരുമായിതെരുുനു്ു
നയുുടുുണുുമുവീസിതുുുബാനറിൽുുറാരിതതാമ
സ്ഒരുസിനിമപിടിചുുു-എനുുുനിതുുുതമാ
യദുീനുു.ആരുു.എസ.്വിമൽുുസംവിധാനംതെ
യതുപുഥവുിരാജ-ുപാരുുവതിതിരുതവാതു്ുതജാ
ഡികളുതടഈസിനിമഅകുുാേതു്ുസുപുുരുു
ഹിറുുായിരുനുുു.നയുുടുുണുുമുവീസ്ഇതപുാുൾുു
സുപുുരുുഹിറുുായിഓടുനുുസഗ്പുിംഗുുരുുകപുുനി
യുതടപങുുാളിയാതണനുുതുപുതിയരാഗടുുുീയ
ടവുിസു്ുുു.

സഗ്പുിംഗുുരുുകപുുനിയുതടഫൗണുുരുു,സിഇഒ
എനുുാണുറാരിതതാമസിതുുുപുതിയതഗുപാ
ചഫൽുു.എനുുാൽുുഈതഗുപാചഫേിതനഅ
തദുുഹംതതനുുസവുനുുംതവബചുസറുുിൽുുവിതേ
ഷിപുുികുുുനുുതുപേരുപതുുിോണ.ുസംരംഭ
കനുു,സവുപനുജീവി,നിതഷുുപകനുു,വിേവുാസി,
സുഹുതു്ു,ശുഭാപതുിവിേവുാസി,സരുുതവാപ
രിനലുുകാരയുങുുളുതടസത്നഹിതനുുഎനുുിങുു
തനതയാതകു.ു2009ോണുസഗ്പുിംഗുുരുുകപുുനി
രുപീകരിചുുത.ുനയുുതയാരുുകു്ുസിറുുിയിതേആ
ധുനികസുുുുാരുുടു്ുഅപുകപുുനി.വിവരതേഖര
ണതുുിോണുതങുുളതുസുപുുരുുസത്പഷയുചേ
തസഷനുുഎനുുുകപുുനിഅവകാേതപുുടുനുുു.
വിവരതേഖരണതുുിലുതടസരുുകുുാരുകതള
സഹായികുുുകയാണുേഷുുുയതമനുുുവളതര
വയുകുുമായിതുുതനുുകപുുനിസുുുുാറുുസിലുണു്ു.
ഇങുുതനസരുുകുുാരുകതളസഹായികുുുനുുതു
സിഇഒറാരിതതാമസ്സവുപനുജീവിആയതു
തകാതണുാു,വിേവുാസിആയതുതകാതണുാുഒ
നുുുമലുു.അതദുുഹംവിതേഷിപുുികുുുനുുതുതപാ
തേനലുുകാരയുങുുളുതടസത്നഹിതനായതു
തകാണുുുംഅലപുസവുലപുംസംരംഭകനായതു
തകാണുുുമാണ.ു

വിവരസാതങുുതികവിദയുനതലുാുരുകചുുവട

സാധനമാതണനു്ുഎലുുാസാതങുുതികവിദ
ഗധുതരയംുതപാതേറാരിതതാമസിനുമറി
യാം.ഗപുതതുയകിചുുുംഈതകാതറാണകുുാേ
തു്ു.ഈനുറുുാണുുിതേഏറുുവംുമാരകമായമ
ഹാമാരിതയനുുുകരുതുനുുതകാതറാണതയ
കുുുറിചുുുളുുപഠനരതവഷണങുുളിോണു
തോകതതുുമികുുവാറംുഎലുുാതമഡികുുൽുുേ
തബാറടുുികളംു.തകാവിഡു19തനതകാലുുാനുു
തകലപുുളുുഒരുമരുനുുുംകണുുുപിടികുുാനുു
ഇതുവതരകഴിഞുുിതലുുനുുുമാഗതുമലുു,അടു
തതുുങുുുംഅതുണുുാകുതമനുുഗപുതീഷുുയംു
ആരുുകുുുമിലുു.തകാവിഡിതനതെറുകുുാനുുക
ഴിവുളുുപുതിയഇനംവാകസുിനുുവികസിപുുി
തചുുടുകുുാനുുആരുുതകുുങുുിലംുകഴിഞുുാൽുുഅ
വരാകംുഈനുറുുാണുുിതേഏറുുവംുവേിയധ
നികനുു.കാരണംഇതപുാുൾുുതുുതനുു26േഷുും
തപരുുഈതരാരംമുേംെികിതുുയിലുണു്ു.യു
എസിൽുുഒരാൾുുകുുുതരാരനിരുുണയതുുിനുത
തനുുഒരുേഷുുതതുാുളംരുപതെേവുണു്ു.െി
കിതുുപുരുുതുുിയായിവരുതപുാുൾുുഏകതദേം
പതുുുേഷുുതതുാുളംരുപതെേവുവരുമതഗുത.

മറുുുരാജയുങുുളിലംുസുുിതിഗുരുതരംത
തനു.ുപതഷു,ുഅവിടങുുളിൽുുെികിതുുാതചുുേ
വുഇഗതുയംുവരിലുു.ഇനുുുയയിതോഴിതകെികി
തുുാതചുുേവുേഷുുങുുൾുുവരുതമനുുുറപു്ു.ഇനുുുയ
യിൽുുെികിതുുയിലുളുുതുകടുുിചു്ുപതിനയുുാ
യിരംതപരുുമാഗതും.അതപുാുൾുുതകാവിഡുെികി
തുുയുതടമാരുുകുുറുുിങുസാധയുതമറുുാതരയംു
തപാതേറാരിതതാമസംുകണകുുുകുടുുിയിരി
കുുും.തകരളമടകുുമുളുുസുുേങുുളിൽുുനിനു്ു
തരാരികളുതടകുതയുമായകണകുുുകളംുആ
തരാരയുസംബനുുമായസവുകാരയുതകളംുസമാ
ഹരിചു്ുഏതതങുുിലംുവിതദേമരുനുുുനിരുുമാ
ണകപുുനികൾുുകുുുനൽുുകിയാൽുുഒരുപുണയു
ഗപുവുതുുിതയനുുലുു,വരുമാനസാധയുതകുടിയ
മികതചുാുരുസംരംഭമായിതുുതനുുകണകുുാ
കുുാനുുവേിയബുദുുിയുതടആവേയുമിലുു.ഈ
വിവരവിലപുനയകുുുാണുഗപുതിപഷുുതനതാ
വുരതമശുതെനുുിതുുേഏതാണു്ു200തകാടി
രുപവിേയിടുുത.ുഅതുമനസിോകാതുുതു
തകാണുുാവണം,സഗ്പുിംഗുുറുതടതസവനംസൗ
ജനയുമാതണനുുഐടിവകുപുുിതുുുഅവകാേ
വാദംേരിവചു്ുഎഴുതുുാകാരനുുബനയുാമിനുു
വായനകുുാരനുുകുടിയായേബരീനാഥുഎം
എൽുുഎതയൊയകുടികുുാനുുഷുുണികുുുനുു
ത.ുഏറുുവംുവിേകുറഞുുതാതണങുുിൽുുകുുുടി,
ഉപുുുംഉപതദേങുുളംുതപാലംുസൗജനയുമായി
സവുീകരികുുരുതതനുുാണുകാരയുവിവരമുളുുവ
രുുപറയുനുുത.ു

മഹാഭുരിപഷുുതുുിനംുതകാതറാണെീതുു
കുുാരയുമാതണങുുിലംുഅപുരുുവംെിേരുുതകുുങുുി
ലംുഅതുനലുുകാരയുമാണ.ുെിേതുെീയുനുു
താണതലുാു,െിേരുുകുുുവളമാകുനുുത.ുതകരള
തുുിതേതകാവിഡുതരാരികതളഇങുുതനവള
മാകുുാനുഅനുവദികുുിതലുുനുുുമാഗതുമാണു
ഗപുതിപഷുുതനതാവുരതമശുതെനുുിതുുേപറ
യുനുുത.ുഅതിൽുുഇടതുപഷുുഎഴുതുുുകാ
രംുസഹജീവികളംുചസബരുുതപാരാളിക
ളംുഉറഞുുുതുതളുുണുുകാരയുമിതലുുനുുതെേ
വിലുുാതുുഒരുപതദേംമുതനുാുടുുുവയകുുുാനു
ണു്ു.

അധികംപഴകുുമുളുുതലുു,സഗ്പുിംഗുുരുു.ക
ടുുിചുുുപതുുുവരുുഷവംുഎടുുുമാസവംുമാഗതു
മാണുഅതിതുുുഗപുായം.മുപുുതുവരുുഷതുുി
തേതറപഴകുുമുളുുതകരളതുുിതുുുഐടിതമ
ഖലകുുുുസമാഹരിചുുുസംഭരിചുുുസുഷുുിചുുുവ
യകുുുാനുുകഴിയാതുുഎതനുാുതകുുസൗകരയു
ങുുളാണുസഗ്പുിംഗുുറുതടപകുുതേനു്ുഐടി
തസഗകുടുുറിഎം.േിവേങുുറിനുതപാലംുഇനി
യംുവയുകുുമലുു.അവതരകുുുറിചു്ുഅവരുുത
തനുുനൽുുകിയവിവരങുുൾുുമുഖവിേയതുകുുടു
തുുാണുതകാവിഡുവിവരതേഖരണതുുിതുുു
കരാരുുഅവരുുകുുുനൽുുകിയതതനുുാണുഅതദുു
ഹതുുിതുുുവിേദീകരണം.അതങുുുതതാണുു
നനയാതതവിഴുങുുണതമനുുകമുുികളുതട
തസാഷയുൽുുൊറുുിങുഭീഷണിബനയുാമിനുദഹി
കുുുതമങുുിലംുഎലുുാവരുുകുുുംകഴിയുതമനുുുക
രുതുനുുിലുു.അതുതകാണുുാണുരതമശുതെനുുി
തുുേതയപിനുുുണചു്ുേബീനാഥംുഉമുുനുുൊ

ണുുിയംുമുലുുപുുളുുിരാ
മെഗദുുുനുതമാതകുുരം
രതുുുവരുനുുത.ു

സഗ്പുിംഗുുരുുതീതര
തചുുറിയഒരുകപുുനി
യാണ.ുഅതിതുുുസി
ഇഓയുതടമാതാപി
താകുുൾുുകുുുതകാവി
ഡുസംരഷുുണംഒരു
കുുിയസംസുുാനസ
രുുകുുാരിതനസഹായി
കുുുകമാഗതുമായിരു
നുുുഅതിതുുുതസവ
നദൗതയുതമങുുിൽുുബ
നയുാമിനുപറഞുുതു
േരിയാകുമായിരു
നുുു.പതഷു,ുഇവിതട
സംഭവിചുുതുഅങുു
തനയലുു.

അതമരികുുയിതേ
നയുുതയാരുുകു്ുനരരം
ആസുുാനമായിഗപുവ
രുുതുുികുുുനുുഒരുവി
തദേകപുുനിയുമായി
ആതരാരുമറിയാതത
തകരളരവതമുുു്ുുഒ
രുകരാരുുഒപുുുവചുുതാ
ണുഗപുശനും.ഈക
രാറിൽുുവളതരകുുുടു
തൽുുവയുവസുുകളുണു്ു.
ഇതിതേവിവരങുുൾുു
കരാരുുകാോവധിക
ഴിഞുുാലംുആതരാ
ടംുതവളിതപുുടുതുുി
തലുുനുുുംതുടകുുതുുി
ൽുുതസവനംസൗജനയു
മാതണങുുിലംുപിനുുീടു
ഗപുതിഫേംവാങുുിയാ
വംുതസവനതമനുുും
ഏതതങുുിലംുതരതുുി
ലുളുുതരുുകുുങുുളു
ണുുായാൽുുഅതുസം
ബനുുിചുുവയുവഹാര
ങുുൾുുതകരളതുുിതോഇനുുുയയിതോഅലുു,അ
ങു്ുഅതമരികുുയിതേമാനുുഹടുുനിതേയുഎസ്
തകാടതയിോവുതമനുുതാണുഗപുധാനവയുവ
സുുകൾുു.

ഇതിൽുുനിനു്ുഒരുകാരയുംവയുകുും.മുഖയുമ
ഗനുുുിയംുഐടിതസഗകുടുുറിയംുഅവകാേതപുു
ടുനുുതുതപാതേസഗ്പുിംഗുുരുുകപുുനിയുതടതസ
വനംസൗജനയുമലുു,അതിനുപിനുുീടായാലംു
സരുുകുുാരുുഖജനാവിൽുുനിനുുുപണംതെേവാ
കുുണം.സരുുകുുാരിതുുുപണതചുുേവുളുുഏ
തുഫയലംുധനകാരയുവകുപു്ുഅറിയണതമ
നുുാണുവയുവസുു.ഇതിനുപുറതമ.കരാറിൽുു
തരുുകുുങുുളുണുുാകാനുുസാധയുതയുതണുുനുുും
അതുുരംതരുുകുുങുുൾുുകു്ുഅതമരികുുനുുതകാ
ടതിയിൽുുമാഗതുമാണുപരിഹാരതമനുുുവയുവ
സുുയുളുുതിനാൽുുസംസുുാനനിയമവകുപുുി
തുുുകരുുേനപരിതോധനയംുകരാറിനുഅ
നിവാരയുമാണ.ുഈകാരയുങുുതളലുുാംആതരാ
രയുവകുപുുിതേഅടിയനുുിരസവുഭാവമുളുുആ
വേയുതുുിനാകയാൽുുഈവകുപുുിതുുുചുമത
േയുളുുതസഗകുടുുറിമുതഖനമഗനുുുാേയതുുിൽുു
നിനുുാണുനടപടികൾുുതുടതങുുണുുത.ുഅങുു
തനഒരുനടപടിതുടങുുണതമങുുിൽുുഅതിനു
ആവകുപുുിൽുുഒരുഫയൽുുതവണം.ആഫയ
േിനുഒരുനപുുരുതവണം.തതനുുുമലുു,ഇനുുുയ
യിതേഒരുസംസുുാനതമനുുനിേയിൽുുതകര
ളതുുിനുഒരുവിതദേകപുുനിയുമായികരാറു
ണുുാകുുുനുുതിനുതകഗദുുുസരുുകുുാരിതുുുഅനു
മതിയംുഒരുഘടകമാണ.ുഎനുുാൽുുഇവിതട
ഇതതാനുുുംസംഭവിചുുിലുു.ആതരാരയുവകുപുുി
തുുുതയാതതദുുേസുുാപനവകുപുുിതുുുതയാ
ശുപാരുുേതയാനിരുുതദേങുുതളാഒനുുുമിലുുാതത
ഐടിവകുപു്ുമാഗതുമാണുകരാറിനുമു
നുുചകഎടുതുുത.ുസഗ്പുിംഗുുരുുകപുുനിയുമാ
യികരാറുണുുാകുുുകമാഗതുമലുു,കരാരുുഒപുുിടുു
തീയതികുുുംഒരാഴെുമുനുുപുതതനുുമുനുുകാ

േഗപുാബേയുവംുനൽുുകി.തീയതിതരഖതപുുടാ
തതയാണുഐടിതസഗകുടുുറികരാറിൽുുഒപുുുവ
ചുുതതനുുആതരാപണവംുഇതപുാുൾുുപുറതുുു
വരുനുുുണു്ു.ഫയൽുുനപുുരുുതപാലുമിലുുാതതത
ടുുികുുുടുുിഒപുുിടുുഈകരാറിനുനിയമസാധുത
കിടുുുനുുിതലുുങുുിൽുുമുഖയുമഗനുുുിപിണറായിവിജ
യനുുകുടുതൽുുബുദുുിമുടുുും.

ഐടിതസഗകുടുുറിേിവേങുുരുുപറഞുുതു
തപാതേഅതദുുഹംതനുുിടുുതുുിനാണുഗപുവ
രുുതുുിചുുതതങുുിൽുുഅതിനംുസരുുകുുാരുുസമാ
ധാനംപറതയണുുിവരംു.ഐടിതസഗകുടുുറിതയ
എനുുിനുകയറുരിവിടുുുഎനുുതൊദയുതുുിനു
അഗതുതയതറഗപുസകുുിയുണു്ു.

ഏതായാലംുതകാവിഡുതോകു്ുഡൗണുു
കാേതു്ുരാജയുതതുുതടേിവിഷനുുപരിപാടിക
ളിൽുുഏറുുവംുമികചുുതററുുിങുതനടിയമുഖയുമ
ഗനുുുിപിണറായിവിജയതുുുപതിവുപഗതുസ
തമുുളനമാണുസഗ്പുിംഗുുരുുഇലുുാതാകുുിയത.ുക
ഴിഞുുമുനുുാഴെുകുുാേംചവകുതനുുരംആ
റുമുതൽുുഒരുമണികുുുതറാളംസമയംതോക
തതുുമുഴുവനുുമേയാളികതളയംുതടേിവിഷ
നുമുനുുിൽുുപിടിചുുിരുതുുിയമുഖയുമഗനുുുിപി
ണറായിവിജയതനാടുതെനുുിതുുേതെ
യതുതുകടംുചകയായിതപുാുയി.ഈതകാവി
ഡുകാേതുുുമുഖയുമഗനുുുിതനടിതയടുതുുഗപുതി
ചുുായമുഴുവനുുഒതരാറുുസഗ്പുിംഗുുരുുതകാണുുു
തെനുുിതുുേതകരുുതുുുകളഞുുു.കടകുുുപുറ
തു്ുഎനുുചേേിയിൽുു,രതമേിനുതകുുമറു
പടി നൽുുകി,ഇരടുുചുുങുുതനനുുുതതളിയികുുുനുു
തിനുപകരംപഗതുസതമുുളനംതതനുുഉതപ
ഷുുിചുുുതപായമുഖയുമഗനുുുികുുുതതനുുയാണു
ഈകളിയിൽുുനടുുംസംഭവിചുുത;ുപഗതുസതമുു
ളനവുമായിഇനിമടങുുിവനുുാൽുുതപുാുലംു.

തസുുുുാപുഗപുസ:്തവറുതതകിടുുുനുുതുസവുീക
രികുുുനുുതിൽുുഎനുുാണുകുഴപുും?എ.തക.
ബാേനുു.

4

നല്്കാരയ്ങ്്ള്മെസന്നഹിതന്്

മഖുമദുരു

മോകാഃെേെത്ാഃസഖ്ിമോഭവന്്്
1195തമടം7േഅബ്ാന26
2020 ഏകപ്ിൽ20തിങ്്ൾ

മെമര്ൊമെയിൽ

ഫിംഗർപപുിനു്ുു
െി.പി.രാജമേഖരന

മറക്്ര്ത്മറ്്്രോഗങ്്ളെ
കിഴകുുനുുതമഖേയിൽുുതഡങുുിപുുനിവയുാപികുുുനുുപ

ശുുാതുുേതുുിൽുുവിദഗധുതോകറുുുരുുമാരുുഉൾുുതപുുടു
നുുസംഘതതുുനിതോരികുുണതമനു്ുആവേയും.ആയവ
ന,കലുുുരുുകുുാട,ുമാറാടി,ചപതങുുടുുുരുുപഞുുായതുുുകളി
ോണുതഡങുുിപുുനിവയുാപികുുുനുുത.ുപതഷുുഎലുുാവരംു
തൊവിഡിനുപിനുുാതേമാഗതുമാണ.ു

വിദഗധുതമഡികുുൽുുസംഘതതുുനിതോരികുുുതമനു്ു
അറിയിചുുിരുതനുുങുുിലംുഇതുവതരസംഘംകിഴകുുനുുതമഖ
േയിൽുുഎതുുിയിടുുിലുു.പേയിടതുുുംതപരിനുമാഗതുംസമീപ
പഞുുായതുുുകളിതേഗപുാഥമികാതോരയുതകഗദുുുങുുളിതേ
ആതോരയുഗപുവരുുതുുകരുതടയംുആോവരുുകുുരുുമാരുതട
യംുതനതുതവുതുുിലുളുുഗപുതിതോധഗപുവരുുതുുനങുുളാണു
നടകുുുനുുത.ു

വാരതപുുടുുിപഞുുായതുുിൽുുനിനുുാണുതോരവയുാപനമു
ണുുായത.ുആയവനയിൽുുതോരംറിതപുുരുുടു്ുതെയതുതിനു
പിനുുാതേകലുുുരുുകുുാട,ുമാറാടി,ആതോേി,മുവാറുുുപുഴന
രരസഭപരിധിയിലുളുുകടാതിഎനുുിവിടങുുളിൽുുതോരം
വയുാപിചുുിടുുുണു്ു.കുടുതൽുുതപരുുതോരേഷുുണങുുതോതട
ആശുപഗതുികളിൽുുഗപുതവേിപുുിചുുിടുുുണു്ു.തൊവിഡു19തോര
വയുാപനതുുിതുുുസാഹെരയുതുുിൽുുതഡങുുിപുുനിവയുാപനമു
ണുുായിരികുുുനുുതുജനങുുതളഭീതിയിോഴതുുുിയിടുുുണു്ു.ഇ
തുപരിഹരികുുാനുുവിദഗധുതമഡികുുൽുുസംഘതതുുനി
തോരികുുണം

വിന്്ചെന്്്്മോെഫ്
യ്ഡിഎഫ്ജില്്ാചെകക്ട്്റി

ചൊവിഡ്കാലചത്്ചൊള്്
രമേശ്ചെന്്ിത്്ല
ഗപുതിപഷുുതനതാവു

""ഡാറുു
ഈ

സ്ദനയുുഓയിൽുു''
(Dataisthenewoil).
ഇതുഅറിയാതുുവര
ലുുഡാറുുയുതടസവുകാ
രയുതതയകുുുറിചുുും

സുരഷുുിതതവുതതുുകുുുറിചുുുംവാ
തോരാതതസംസാരിചുുിരുനുുസിപി
എമുുുംഅതിതുുുതൊളിറുു്ബയുുതോ
അംരമായമുഖയുമഗനുുുിപിണറായി
വിജയനംു.പതഷു,ുസഗ്പുിംഗുുരുുഎ
നുുഅതമരികുുനുുകപുുനിയുതടഗപു
തോഭനതുുിൽുുഅതതലുുാംമറനുുു.
സിപിഎമുുിതുുുകപടമുഖംവീണുുും
തതളിഞുുു.

തൊവിഡുമഹാമാരിയുതടതപരി
ൽഒരുവിതദേകപുുനികുു്ജനങുു
ളുതടസവുകാരയുവിവരങുുൾുുചകമാ
റുനുുതുമരണവീടുുിൽുുതോഷണംന
ടതുുുനുുതുതൊതേനികുടുുമാണ.ു
പുരകതുുുതുപുൾുുവാഴതവടുുാനുു
സഹായികുുുനുുെിേഉതദുയാരസുു
രംുഅവരുുതുകുപുുമുണുു്.സഗ്പുിംഗുുരുു
ഇടപാടിതേഅഴിമതിതയകുുുറിചുു്
മാഗതുമലുു,അടുകുുളവഴികയറിയ
ഈസുുാപനതുുിതുുുദുരുഹഇട
പാടുകതളകുുുറിചുുുംജനങുുൾുുഅ
റിയുനുുതുഈമാസം10നുഞാനുു
നടതുുിയപഗതുസതമുുളനതുുിലുതട
യാണ.ുദിനംഗപുതിമാധയുമങുുതളക
ണുു്ഉറുപുുിതുുുതീറുുകുുാരയുംവതര
പറഞുു്""കരുതൽുുമനുഷയു''നായി
തവഷമിടുനുുമുഖയുമഗനുുുിഅതതകുുു
റിചുുുളുുതോദയുതുുിനുഉതുുരംനൽ
കാതതഒഴിഞുുുമാറി.പിനുുീടുഐ
ടിവകുപുു്അടിമുടിചവരുധയുങുു
ൾുുനിറഞുുഒരുവിേദീകരണകുുു
റിപുുിറകുുി.തോടുുടുതുുദിവസംമു
ഖയുമഗനുുുിഎഴുതിതുകുണുുുവനുുഗപു
സത്ാവനവായിചുുു.മാധയുമഗപുവ
രുുതുുകരുുതോദയുങുുൾുുതോദിചുുതോ
തടസമനിേതതറുുി.

എലുുാനുണകളംുതകരുുനുുടി
ഞുുതപുുൾുുമുഖയുമഗനുുുിയുതടതസ
ഗകുടുുറികുടിയായഐടിതസഗകുടുുറി
കുറുുസമുുതവുമായിഎതുുി.എ
ലുുാംതെയതുതുതാനാതണനുുകുറുു

സമുുതംരാഷ്ഗടുീയയജമാനുുാതര
സംരഷുുികുുാനതതനു.ുഈകുറുു
സമുുതംമാഗതുംമതിഎനുുാണുനട
നുുതതനുു്മനസിോകുുാനുു.അതദുു
ഹംസമുുതിചുുപിഴവുകൾുുഇതാ
ണ:ു

""തൊവിഡുനിരീഷുുണതുുിലു
ളുുവരംുവീടുകളിൽുുകഴിയുനുുവ
രുമായേഷുുതുുിൽുുപരംതപരുതട
വിവരങുുൾുുസവുകാരയുകപുുനികുു്
ചകമാറി.ഇതുഅവരുമായികരാ
രുുഒപുുിടംുമുപുുാണ.ുസഗ്പുിംഗുുരുുത
ടുുിപുു്പുറതുുുവനുുതിനുതേഷംവി
ഷുദിനതുുിോണുതോണുുഡിസ്
തലുുഷരുുഎഗരുിതമുു്ുഒപുുിടുനുുത.ു
ഇനുുുയയിതേസരുുവറുകളിോയിരി
കുുുംഡാറുുസുഷുുികുുുകഎനുുതര
ഖാമുേമുളുുഉറപുു്വാങുുിയതുഗപു
തിപഷുുംആതോപണംഉനുുയിചുു
തേഷമാണ.ുകരാരുുനിമയവകുപുുി
തനകാണിചുുിടുുിലുു.സഗ്പുിംഗുുരുുകപുു
നിതയകുുുറിചുു്മുഖയുമഗനുുുികുു്അറി
യാം''.

രാഷ്ഗടുീയയജമാനനുുാരുുപറയു
നുുഎനുുിനംുഏതുതൊളുു
യുകുുുംഒപുുുൊരുുതുുുകയലുുഉതദുയാ
രസുുരുതടതോേി.സവുകാരയുഇംരി
തങുുൾുുനടപുുിോതകുുണുുതുതണുുങുുി
ൽുുറുൾസ്ഓഫുബിസിനസ്എങുുി
ലംുവായിചുുുതോതകുുണുു?അതറി
യാതുുയാളലുുഐടിതസഗകുടുുറി.പ
തഷു,ുഅതമരികുുയിതേഒരുകപുു
നിയുമായിഉണുുാകുുുനുുകരാരുുനി
യമവകുപുുിനുവിടുുാൽുുഉതദുുേിചുുക
ചുുവടംപുടുുും.കപുുനികുു്തവണുുതു
കിടുുിലുു.

നുണകളുതടെീടുുുതൊടുുാരമാണു
ഒരാഴെുയകുുുിതടതൊളിഞുുുവീണ
ത.ുകപുുനിയുമായിതോണുുഡിസ്
തലുുഷരുുഎഗരുിതമുുുിതമനുുുുതണുു
നുുുംഇനുുുയയിതേസരുുവറുകളിോ
ണുഡാറുുസുഷുുികുുുനുുതതനുു്പ
രുുതചുുസ്ഓരുുഡറിലുതണുുനുുുംധനമ
ഗനുുുിതോമസ്ഐസകുതഫ
യസുബ്ുകുു്തൊസുുുുിൽുുകുറികുുു
തപുുൾുുഇതുുരതോരുഎഗരുിതമുു്ു
ഇലുുായിരുനുുു.പരുുതചുുസ്ഓരുുഡറി
ൽുുഈപറഞുുകാരയുവുമിലുുായിരു
നുുു.ഗപുതിപഷുുംവസത്ുതകൾുുഒ
തുനുനുുായിപുറതുുുതൊണുുുവനുു
തപുുൾുുഅണിയറയിതേഉപജാപക

രുുതിരകുുഥതയാറാകുുി.പതഷു,ുഅ
ങുുോപുുിൽുുഅതുതവണുുരീതിയിൽുു
തരഖതപുുടുതുുാനുുമറനുുു.അങുു
തനപറുുിതപുുയമതറുുനുുാണുകപുു
നിയുതടതേറുുരുുതഹഡിൽുുതയാറാ
കുുിയകരാരുു.തകരളസരുുകുുാരുുഒ
പുുിടുനുുകരാരുുഎനുുുപറയുനുുതര
ഖസഗ്പുിംഗുുറിതുുുതേറുുരുുതഹഡുുിൽുു!

കരാരുുഒപുുിടംുമുപുു്സഗ്പുിംഗുുരുു
കപുുനിതെയതുതുഅവരുതടകചുു
വടവയുാപനമായിരുനുുു.ആദയുംമു
ഖയുമഗനുുുിഉൾുുതപുുതടയുളുുവരുമായു
ളുുെരുുചുു,പിതനുുജനങുുളിൽുുനി
നുു്തേഖരിചുുഡാറുുകപുുനികുു്
ചകമാറുക,പിനുുീടുപരുുതചുുസ്ഓ
രുുഡരുുനൽകുക.ഇതതലുുാംപുറ
തുുുവനുുതപുുൾുുകരാരുുഒപുുിടുക.പ
രുുതചുുസ്ഓരുുഡറിനംുകരാറിനംു

ആഴെുകൾുുകുുുമുപുു്ഐടിതസഗകു
ടുുറിസഗ്പുിംഗുുരുുകപുുനിയുതടപര
സയുെിഗതുതുുിൽുുഅഭിനയിചുുു.ഒപുും,
കപുുനിയുതടതനതുതവുതുുിൽുുവയുാ
പമായപിആരുുകയുാംതപയിനുു.അ
ങുുതനകപുുനിമറുുുസംസുുാനങുു
ളിലംുരാജയുങുുളിലംുതൊവിഡി
തുുുതപരിൽുുകചുുവടഗേുമംനടതുുു
ക.

സഗ്പുിംഗുുരുുഎനുുഅതമരികുുയി
ൽുുരജിസുുുുരുുതെയതുകപുുനിവയു
കുുികളുതടസവുകാരയുവംുഅതിഗപു
ധാനവുമായആതോരയുവിവരങുുൾുു
തേഖരികുുുനുുതുനിസാരമാകുുാനു
ളുുഭരണകഷുുിയുതടഗേുമമാണുഇ
തപുുൾപാളിതപുുയിരികുുുനുുത.ു
ഈവിഷയതുുിൽുുസിപിഎംജന.
തസഗകുടുുറിസീതാറാംതയചുുുരികുു്
എനുുാണുപറയാനുളുുത?ുഇതത
നിേപാടുതതനുുയാതോപുടുുുസവുാ
മിതകസിൽുുകഷുുിതെരുുനുുസിപി
ഐയകുുുുംബിതോയുവിേവുതുുിനു
മുളുുത?ു

പതുതുളംതോരവിവരങുുളാണു
വയുകുുികളുതടഅനുമതിയിലുുാതത
കപുുനികുു്േഭികുുുനുുത.ുമാരകതോ
രങുുൾുുതോടുു്ജീവിതചേേീതോര
ങുുൾുുവതരയുളുുഈവിവരങുുളു
തടവിപണനമുേയുതതുുകുുുറിചുു്കു
തയുമായധാരണയുളുുവരാണു
സഗ്പുിംഗുുരുു.മരുനുുുരതവഷണംനട
തുുുനുുഫാരുുമകപുുനികൾുുകുു്വിേ
തപുുടുുവിവരങുുളാണുസഗ്പുിംഗുുറി
തുുുആപുുിതേകുു്അപുതോഡുതെ
യതു41ഇനതോദയുാവേിയിതേ
17ാമതതുുതോദയും.അവയവകുുചുു
വടകപുുനികൾുുകുുുംഇതുവിേതപുുടുു
താണ.ുഇതിതുുുവിപണിമുേയും
തൊടികളാണ.ു

ജനങുുളുതടവിവരങുുൾുുമറിചുുു
തൊടുതുുതേഷംസരുുകുുാരിനുസാ

പുുതുുികബാധയുതയിതലുുനുുനയുായം
പരിഹാസയുമാണ.ുതോചബൽുു
തോണുുകണകുഷനഎടുകുുുതപുു
ൾുു,ഇ-തമയിൽുുരജിസുുുുരുുതെയുുു
തപുുൾുുസവുകാരയുവിവരംനൽകു
നുുിതലുുഎനുുദുരുുബേവാദമാണു
സരുുകുുാരിതനഅനുകുേികുുുനുുവ
രുുഉയരുുതുുുനുുത.ുഒരുവയുകുുിസവു
നുുംഇടുുഗപുകാരംനൽകുനുുവയു
കുുിവിവരങുുൾുുതൊതേയാതോ
സ്തറുുറുു്അവരുതടവിേവുാസയുതമുത
തേടുതുു്നൽകുനുുവിവരങുുൾുു?
സമ്ാരുുടുു്തോതോെിേആപുുുക
തോതവതണുുനുുുവയകുുുാനുളുുസവുാ
തഗനുുുുയംവയുകുുികുുുണുു്.ഇതോനുുു
മിലുുാതതയാണുവാരുുഡതുേകമുുിറുുി
കൾുുസവുകാരയുമായതോരവിവരങുു
ൾുുവതരകപുുനികുു്നൽകുനുുത,ു
അതംുഒരുകരാരുുതൊലംുഒപുുിടു
നുുതിനുമുപു്ു.കപുുനിഈവിവര
ങുുൾുുമറിചുുുവിറുുാൽുുഅതുതോദയും
തെയുുണതമങുുിൽുുഅതമരികുുയിതേ
തൊടതിയിതേകു്ുതൊകണം!അ

താണുകരാരുു.
ഹുതഗുദാരമുണുു്അതലുുങുുിൽുുമതറുു

തതങുുിലംുതോരമുണുു്എനുുുസ
രുുകുുാരിതനവിേവുസിചുു്നൽകുനുു
വിവരങുുൾഒരുഇനുുഷവുറനുുസ്ക
പുുനികുു്നൽകിയാൽുുആതോരയു
ഇനുുഷവുറനുുസ്തൊലംുേഭികുുാ
തുുസാഹെരയുമുണുുാകംു.ഗപുതിപ
ഷുുംഈവിഷയംഉനുുയിചുുതേ
ഷംസരുുകുുാരുുതടുുികുുുടുുിയതരഖക
ൾുുവിേവുാസതോരയുമലുു.ഐടിതസ
ഗകുടുുറിതയമാറുുിനിരുുതുുിവിേദമായ
അതനുവഷണംതവണം.കരാരുുറദുുാ
കുുിസരുുകുുാരിനുകീഴിലുളുുഐ
ടിഏജനുുസികളിൽഒനുുിതനതുകു
ണുു്പകരംസംവിധാനംതയാറാ
കുുണം.ഇതോനുുുംതെയുുാനുളുു
തേഷിഐടിമിഷനിലുുഎനുുഐ
ടിതസഗകുടുുറിയുതടപരാമരുുേംപരി
ഹാസയുമാണ.ുരണുുുഗപുളയങുുൾുുക
ഴിഞുുിടുുും,നിപുുവനുുിടുുുംഡാറുുവി
േകേനതുുിനുഒരുസംവിധാനംഒ
രുകുുാതുുതുആരുുകുുുതവണുുിയാ
ണ?ു

ആധാറിതുുുസവുകാരയുതയുമാ
യിബനുുതപുുടുുസുഗപുധാനവിധി
വനുുതപുുൾുു2017ഓരസുു്ുു24നുമു
ഖയുമഗനുുുിപിണറായിവിജയനുുനട
തുുിയഗപുസത്ാവനയിതേഒരുഭാ
രംഇതാണ.ു""ആധാറിനുതവണുുി
തേഖരികുുുനുുവയുകുുിപരമായവി
വരങുുൾുുചകകാരയുംതെയുുുനുുതു
വിതദേകപുുനികളംുസവുകാരയുകു
തുുകകപുുനികളുമാണ.ുഈകപുു
നികൾുുവയുകുുികളുതടസവുകാരയു
വിവരങുുൾുുദുരുപതോരംതെയുുാ
നുുവേിയസാധയുതയുണുു്.ഇതുുരം
ദുരുപതോരംസവുകാരയുതയുകുുുളുു
മൗേികവകാേംനിതഷധികുുോ
ണ.ു''

തൊവിഡുതെറുതുുുനിൽപുുിനു
സരുുകുുാരിതുുുഎലുുാഗേുമങുു
ൾുുകുുുംഗപുതിപഷുുംപിനുുുണനൽ
കി.അതിനരുുഥംകചുുവടതുുിനുചു
ടുുുപിടികുുുകഎനുുലുു.അതുതൊ
ണുു്തൊവിഡിതനതിതരഒനുുിചുുു
തൊരുതാം,മുഖമറയാകാം,പതഷുു
പുകമറഅനുവദിചുുുതരാനുുഉതുു
രവാദിതുുതപുുടുുഗപുതിപഷുുതുുിനു
സാധികുുിലുു.

ഇരുപതതുുഴു ദിവസതതുു സമുുുരുുണ തോകഡുൗ
ണിനുതേഷംഇളവുകൾഇനുുുനിേവിൽവരുക

യാണ.ുനാലുതസാണുകളായിതിരിചുുിരികുുുനുുസംസുുാ
നതുുിതുുുഗരുീനുുതസാണിതേരണുുുജിലുുകളിൽുുഇനുുുമുത
ൽുു ജനജീവിതം ഏതാതുടുതകുു സാധാരണ നിേയിതേ
കുുുമടങുുും.തകാടുുയം,ഇടുകുുിജിലുുകളിോണുതോകുഡൗ
ണിൽുുകുടുതൽുുഇളവുകൾുുഅനുവദികുുുനുുത.ുവിദയുാഭയുാ
സസുുാപനങുുൾുു,ആരാധനാേയങുുൾുു,രാഗടുുുീയപാരുുടുുിക
ളടകുുമുളുുവരുുനടതുുുനുുആൾുുകുുുടുുപരിപാടികൾ,തൊ
തുരതാരതംഎനുുിവതയാഴിതകമതറുുലുുാതുുിനംുഇളവുക
ളുണുു്.സരുുകുുാരുുഓഫിസുകൾുു,തപാതുതമഖോസുുാപന
ങുുൾുു,ബാങുുുകൾുു,വയുവസായസുുാപനങുുൾുു,നിരുുമാണതമ
ഖേകൾുുതുടങുുിയവതയലുുാംസാധാരണനിേയിൽുുഗപുവ
രുുതുുിചുുുതുടങുുും.കടകതപുാുളങുുളംുരാഗതുിഏഴുവതരതു
റകുുും.ഇതരസംസുുാനതതാഴിോളികൾുുകുുടകുുംതതാഴി
തേടുകുുാം.

ഓറഞു്ുഗരുുപുുിതേഒനുുാംപടുുികയിൽുുവരുനുുതിരുവന
നുുപുരം,ആേപുുുഴ,തുശുരുു,പാേകുുാട,ുവയനാടുജിലുുകളി
ലംുകുടുതൽുുഇളവുകൾുുഅനുവദികുുുനുുുണുു്.എനുുാൽുു
ഗരുീനുുതസാണിതനാപുുംവരിതലുുനുുുമാഗതും.ഇതതവിഭാര
തുുിതേരണുുാംഗരുുപുുിൽുുതപുുടുുതകാലുും,പതുുനംതിടുു,എറ
ണാകുളംജിലുുകളിൽുു24വതരതോകുഡൗണുുതുടരംു.അ
വതേഷികുുുനുുജിലുുകളായകാസരുുതരാഡ,ുകണുുുരുു,തകാഴി
തകുാുട,ുമേപുുുറംഎനുുിവിടങുുളിൽുുതമയുമാസംമുനുുുവ
തരസമുുുരുുണതോകുഡൗണുുതതനുുതുടരംു.നാൽപുുതു
ദിവസതതുുകുുുഗപുഖയുാപിചുുിരികുുുനുുതദേീയതോകുുൗടുുിൽുു
സാധാരണകുുാരടകുുംഎലുുാവിഭാരംജനങുുളംുവേിയ
തതാതിൽുുവീരുുപുുുമുടുുുകയാണ.ുനിതയുനിദാനജീവിതമാരുുര
ങുുതളലുുാംഅടഞുു്,ദുരിതപുരുുണമായജീവിതതുുിനുഇ
തുുിരിതയങുുിലംുതാങുുായതുതകഗദുുു-സംസുുാനസരുുകുുാ
രുകളുതടതഷുുമപദുുതികളാണ.ുസൗജനയുഅരി,പേവയു
ഞജുനകുുിറു്ു, സാമുഹയുസുരഷുുാതപനുുഷനുകൾുുതുടങുുി
പേതരതുുിലുളുുസഹായങുുൾുുേഭയുമായതിനാൽുുതോകു
ഡൗണിതുുുദുരിതംസാധാരണകുുാരുുകുുുംഇടതുുരകുുാ
രുുകുുുംവേിയതോതിൽബാധകമായിലുു.സരുുകുുാരുുജീവന
കുുാരുുകുുുംസവുകാരയുതമഖേയിതേവേിതയാരുവിഭാരംജ
നങുുൾുുകുുുംമാസവരുമാനതുുിലംുഇടിവുണുുായിലുു.

എനുുാൽുുദിവസങുുൾതെലുുുതതുുറംുഎലുുാവിഭാരംജ
നങുുതളയംുവരുമാനതചുാുരുുചുുഅതീവഗുരുതരമായിതുു
തനുുബാധികുുും.അതോഴിവാകുുാനവിവിധതോഴിൽതമ
ഖേകൾെേിചുുുതുടതങുുണുുതുണു്ു.ഇതുമുനുുിൽുുകണു്ുഅ
തീവജാഗരുതതയാതടഗപുവരുുതുുിതകുുണുുസമയമാണുഇനിയ
തങുാുടുുുളുുത.ുഒരുദിവസമലുു,ഓതരാനിമിഷവംുവിേതപുുടുു
താണ.ുഇതതലുുാംഒറുുയടികുുുപരിഹരികുുുകഎനുുതലുുതോ
കുഡൗണിൽുുഇളവുഅനുവദികുുുനുുതുതകാണുു്ഉതദുുേി
കുുുനുുത.ുകുഷിവിളതവടുപു്ു,ഉതപുാദന,വിതരണ,നിരുുമാ
ണതമഖേയിതേതളരുുചുുയകുുുുപരിഹാരംതുടങുുിപേതംു
പരിരണിതകുുണുുതുണു്ു.അതപുാുഴംുതൊവിഡു19എനുുമ
ഹാമാരിയിൽുു നിനുുുളുു ഭീഷണി പുരുുണമായി വിടുുുമാറി
തയനുുുധരികുുരുത.ുപുറതതുുകുുിറങുുാനംുതജാേിതെയുുാ
നംുസവുനുുംകുതയുനിരുുവഹണങുുൾുുകുുുംഅവസരംകിടുുു
നുുതുവളതരസുഷുുിചുുുംകരുതതോതടയംുതവണംഉപതയാ
രിതകുുണുുത.ു

വളതരവേിയവിേതകാടുതുുാണുതകരളംതകാവിഡു19
ഗപുതിതരാധതുുിൽുുതോകതുുിനുതതനുുമാതുകയായത.ുന
മുുുതട ഭരണ നിരുുവഹണതുുിതുുുയംു ആതരാരയുവകുപുുി
തുുുനിസവുാരുുഥതസവനതുുിതുുുയംുതപാേീസ്അടകുുമു
ളുുസുരഷുുാഉതദുയാരസുുരുതടകരുതേിതുുുയുതമാതകുുഫ
േമാണത.ു

രാജയുതു്ുആദയുമായിതരാരംറിതപുാുരുുടു്ുതെയതുഇടമായി
ടുുുകുടി,തരാരവയുാപനതുുിലംുമരണനിരകുുിലംുവളതരവ
േിയകുറവാണുതകരളതുുിൽുുതരഖതപുുടുതുുതപുുടുുത.ുഅതു
ഇനിയംുഅതതപടിനിേനിരുുതതുുണുുതുണു്ു.തരാരംബാധി
ചുുിടുുുളുുവതരയംു തരാരവാഹകതരയംു തോകതുുിനു പു
രുുണമായികതണുുതുുാനുുകഴിഞുുിടുുിലുു.തകരളതുുിേടകുും
ജനങുുളിൽുുനടതതുുണുുപരിതോധനയിൽുുവേിയതതാതി
ലുളുുകുറവുമുണു്ു.തരാരേഷുുണമിലുുാതുുവതരകുുുടിപരി
തോധിചുു് തരാരമുകുുതരനുുു കതണുുതുുിയാൽുു മാഗതുതമ,
തരാരതതുുസമുുുരുുണമായികീഴടകുുിഎനുുുപറയാനാവ.ു
എനുുാൽുുതകരളതുുിതേനുുലുു,തോകതതുാുരിടതുുുംഅതു
അസംഭവയുമാണ.ുചെനയിൽുുനിനുുടകുുംപുറതുുുവരുനുു
പുതിയ കണകുുുകൾുു തരാരവയുാപതുിയുതട ഭീകരാവസുു
വീണുുും വീണുുും നതമുു ഓരമിപുുികുുുനുുു. തരാരവയുാപന
തതുു തുടകുുതുുിൽുു ഫേഗപുദമായി തടഞുുുനിരുുതുുിയ ദ
ഷുുിണതകാറിയയിൽുുതരാരമുകുുിതനടിയവരിൽുു2.1േത
മാനതുുിനുആവരുുതുുനപരിതോധനയിൽുുതരാരംസുുിരീ
കരിചുുതുതോകാതരാരയുസംഘടനഅടകുുമുളുുസുുാപന
ങുുതളനടുകുുുനുുു.യുഎസിൽുുഗപുതിദിനവയുാപനം33,000
കടനുുുകുതികുുുകയാണ.ുമരണസംഖയുേരാേരി2,500തേ
തുുി.ഇതതലുുാംനതമുുഓരുുമിപുുിതകുുണുുത,ുഅതീവജാഗരുത
തയകുുുറിചുുുതതനുുയാണ.ു

തോകുഡൗണിൽുുഇളവുകൾുുഗപുഖയുാപികുുുകവഴി,സ
രുുവതഗനുുുസവുതഗനുുുരായിഇറങുുിനടകുുാനുളുുഅവസരമ
ലുുസരുുകുുാരുുഒരുകുുിയിരികുുുനുുത.ുകരുുേനമായനിയഗനുുു
ണങുുൾുുപാേിചു്ുസാപുുതുുികതമഖേയകുുുുകരുതുുുപക
രാനുുപാകതുുിനുനിയഗനുുുിതഅളവിൽുുതതാഴിൽുുതെയുുാ
നുളുുസാഹെരയുമാണുേഷുുുയംവയകുുുുനുുത.ുതോകുഡൗ
ണുുതഗുപാതടുാുതകാളംുസാമുഹികഅകേവംുപാേിചുുുംവയു
കുുിശുെിതവുംനിരുുബനുുമാകുുിയംുമറുുുംനമുകു്ുഈഇള
വുകതളയംുജാഗരുതതയാതടസമീപികുുാം.അതുവഴിനാം
ഓതരാരുതുുരംുസവുയംസുരഷുുിതരാകുകയംുമറുുുളുുവരു
തടസുരഷുുഉറപുുാകുുുകയംുതെയുുാം.

ഭാഗികഇളവുകളുു
ദുരുപയോഗംചെയുുരുത്
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എം. ടി.ൊസ്ലദെൻനായ
ര്വട യാഷത്ാന്ഭെ

സമ്രണകൾക്്്'ആൾക്്്ട്്ത്്ിൽ
തനിവയ'എന്്ാണ്ലരരിട്്ിരിക്്്
ന്്ത.്ആൾക്്്ട്്ത്്ിന്െയ്ക്്ിതവ്ം
ഇല്്ലല്.്ചിത്്ിക്്്ന്്െൻഅെിവട
ഒറ്്വപ്്ടം്.ആൾക്്്ട്്ംഒര്െലിയ
രരീരമാണ.്അത്ചിലലപ്്ൾആ
ഷക്മിലച്്ക്്ാം.രിന്്ീട്എം.ടി.എഴ്
തിയഒര്തിരക്്ഥയം്ഇലതലരരി
ലായിര്ന്്്.അത്ഐ.െി.രരിസി
നിമയാക്്ി.ഈവൊലൊണക്്ാല
ത്്്,ആരിൽനിവന്്ല്്ാമാണ്അക
ലംരാലിലക്്ണ്്വതന്്്ആ ലോചി
ച്്് െിഷണ്്രാവ്ന്്െർക്്് എം.ടി.
യ്വട ഈ ഷഗ്ന്്നാമം ക്ട്തൽ
ആലോചിക്്ാൻസഹായിക്്്ം.അ
െനെനിൽനിന്്്അകലംരാലിച്്ാ
ലോ?
വൊലൊണ നവമ്് ആൾക്്്ട്്

ത്്ിലം് ഒറ്്വപ്്ട്ത്്ി. സമീരത്്്
ള്്ക്ട്്ംെർജയ്മായിത്്ീര്ന്്ലോ
വല.ഇത്അട്ത്്്ള്്െവനസംര
യിക്്ാൻ ലഷ്രരിപ്്ിക്്്ന്്്.ബന്്
ലോ സവ്ത്്ലോ ഒന്്്ം ഷര്ശന്മല്്.
വെൊഹിക ജീെിതത്്ിൽ ഇത്
അകൽച്്യക്്്്ഇടയാക്്ാവ്ന്്താ
ണ്്.ആരിലം്ലോഗമ്വണ്്ന്്ചിത്്
അവല്്ങ്്ിൽഅരരൻ ഒര് ലോഗാ
ണ്ൊവണന്്ലോന്്ൽഎല്്ാഷര്
ണയങ്്ളം്നരിപ്്ിക്്്ം.അകൽച്്
ഇലപ്്ൾഒര്ലെദൊകയ്മാണ.്അ
ത്അതിജീെനത്്ിന്അ തയ്ാെരയ്
മാണ.്ഒരിക്്ലം്പ്റത്്്ലോയിട്്ി
ല്്ാത്് ദമ്്തികൾ ലോലം് ചില
ലപ്്ൾ രരസര്രം സംരയിലച്്
ക്്ാം.കാരണംമരണഭയംഏറ്്വം്
െലിയലോഗമാണ.്ലോഗങ്്വളസ്
ട്്ിക്്്ന്്ലോഗമാണത.്
വൊലൊണക്്ാലത്്് മാനെരാ

രിക്്്അതിജീെനത്്ിന്മാത്ക
യാക്്ാവ്ന്്ഒര്മന്ഷയ്ന്ണ്്്.അ
വമരിക്്യ്വടജയിൽചരിഷത്ത്്ിൽ

ഏറ്്വം്ക്ട്തൽകാലംതടെിൽ
കഴിഞ്് ആൽവബർട്്് വ്ഡല്ോ
കസ്്ആണത.്ഈമന്ഷയ്ൻഒര്മ
ഹാെിസമ്യമായിനമ്ക്്്മ്മ്്ിൽ
ഉള്്ലപ്്ൾവൊലൊണകവ്ാറവ്്്
വനഎങ്്വനസമീരിക്്ണം?
നാലര്ത്െർഷത്്ിലലവറക്്ാല

മാണ്വ്ഡല്ോകസ്്ജയിലിൽക
ഴിഞ്്ത.്1972ൽഒര്ജയിൽജീെ
നക്്ാരൻവൊല്്വപ്്ട്്സംഭെവത്്
ത്ടർന്്ാണ് ആകറ്്്ിെിസ്്്്ായ വ്
ഡല്ോകസ്്രിടിയിലാവ്ന്്ത.്ല്
സിയാനയിവലഅംലോളജയിലിൽ
നാല്രതിറ്്ാണ്്ിലലവറക്്ാലംഅ
ലദ്്ഹംഒറ്്മ്റിജയിലിൽകിടന്്്.ജീ
െലോവടപ്റത്്്െര്വമന്്ഷര്തീ
ക്്യില്്ായിര്ന്്്.

2016 വഫഷര്്െരിയിലാണ്അധി
ക്തർവ്ഡല്ോകസ്ിവനദയാഹർ
ജിയില്വടപ്റത്്്െിട്്ത.്വചയ്്ാ
ത്് ക്റ്്ത്്ിനാണ്ഈ രീഡനം
അന്ഭെിച്്ത.്ഒര്വതളിവം്ഉണ്്ാ
യിര്ന്്ില്്.എന്്ാൽജീെിതംനിരാ
രയ്വട ഇര്ട്്്വൊണ്്് മ ്ടവപ്്ട്
ല്പ്ൾഎങ്്വനഅതിൽനിന്്്
കരകയറം് ? ദീർഘകാലലത്്ക്്്
വോര്താൻമന്ഷയ്നാക്ലോ?ഒ
ര് ശ്നയ്തവയ ലനരിടാൻ ഭയമാ
ലോഉരകരിക്്്ന്്ത്?അവല്്ങ്്ി
ൽസർെതം്എതിരായിെര്ലപ്്
ൾആഷര്യിക്്ാവനത്്ാണ്ള്്ത്?
ഇര്ട്്ിവ്്്നീണ്്്ലോക്ന്്രാതക
ളിൽഷര്കാരവത്്സങ്്ലര്ിക്്ാനാ
വ്ലോ?

വ്ഡല്ോകസ്് മ
ന്ഷയ്വ്്് അജയ്്മാ
യരക്്ിയ്വട ഷര്തീ
കമാണ.് ജീെിതം ക
ണ്്്നീരല്്, ഉര്ക്്്
ലോവലയ്ള്് ആ
ത്്ാെിവ്്് അസ്്ി
യാവണന്്്ഈെിചി
ഷത്മന്ഷയ്ൻകാണി

ച്്്തര്ന്്്.ഇലപ്്ൾഎഴ്രത്െ
യസ് രിന്്ിട്് വ്ഡല്ോകസ്് ഒര്
ആഷഫ്ിക്്ൻഅവമരിക്്ൻെംരജ
നാണ.്അലദ്്ഹംകറ്ത്്െർഗക്്ാ
ർക്്്ലെണ്്ിരബ്്മ്യർത്്്ന്്ബ്്ാ
ക്്്രാത്്ർരാർട്്ിഅംഗവ്മായിര്
ന്്്.
അവമരിക്്യിൽ ഏറ്്വം് സ്ര

ക്്യ്ള്്ജയിലാണ്അംലോളയി
ലലത.്രതിവനണ്്ായിരംഏക്്ർെി
സത്ീർണമ്ള്്ആഷര്ലദരത്്ിവ്്്
മ്ന്്്െരവം്മിസ്്ിസിപ്്ിനദിഒഴ്
ക്ന്്്. ജയിൽ ലോചിതനായ ലര
ഷം വ്ഡ് ലോകസ്് എഴ്തിയ
"ലോളിറ്്റി : അണലഷ്ോക്്ൻ
വബ ലോർ വഡലക്്ഡസ്് ഇൻ
ലോളിറ്്റികണവഫൻവമ്്്്.വമ
ലറ്്്്റി ഓഫ് ഷട്ാൻസഫ്ർലമഷൻ
ആൻഡ്ലോപ്്്"എന്്ക്തിഷര്ര
സത്മാക്കയാണ.്

പര്തീക്്യ്ടെത്രങ്്ം
ജയിലധികാരികള്വട ദിെലസന
യ്ള്്ലോന്്്യൊസങ്്ളം്അഷക്മ
ങ്്ളം്സഹിച്്ാണ്ജീെിച്്ത.്ഇത്
അലദ്്ഹത്്ിന്സവ്ത്്ംരക്്ിമന
സ്്ിലാക്്ാൻസഹായകമായി.ഇതാ
ണ്ദീർഘകാലദ്രിതവത്്തരണം
വചയ്്ാന്ള്്കര്ത്്ിവ് ്്രഹസയ്ം.
മന്ഷയ്തവ്രഹിതമായഏകാത്്തട
വ്രരിഷക്്തജനാധിരതയ്ത്്ിന്
അലങ്്ാരമാലോ എന്് ലോദയ്ം
ഈക്തിഉയർത്്്കയാണ.്ഒര്

കൗമാരക്്ാരവന അമ്്ത്െർഷ
വത്് തടവ്രിക്്യക്്്് െിധിക്്്
ന്്തിവലയ്ക്്ിെയ്ക്്മാവ്ന്്ില്്.
ഷര്തിക്ല സാഹചരയ്ങ്്ളിൽ,

അസവ്ാതഷത്്്്യത്്ിവ്്്വകട്തികളി
ൽഒരാൾതവ്്്ആത്്രികവചത
നയ്വത്് നട്്വപ്്ട്ത്്ാവതഎങ്്
വനഅതിജീെിക്്്ം?മന്ഷയ്നിൽ
രക്്ി ഇനിയം് അെലരഷിക്്്
ന്്്.ലോചനമിവല്്ന്്്ലോന്്്ന്്ഒ
ര്ഘട്്ത്്ിൽ,ദ്വരവയെിവടവയങ്്ി
ലം്ഷര്തീക്്യ്വടഒര്കണമ്വണ്്
ന്്്ള്്ചിത്്ചിലലപ്്ൾസഹായി
ലച്്ക്്ാം.സവ്യംനട്്വപ്്ട്ത്്ാതി
രിക്്ാൻ ഷര്മിച്്ാലം്, മർദനലമൽ
ക്്്ല്പ്ൾഎല്്ാംവകെിട്്്ലോ
കം്.ജയിലി ൽതത്്്വചിത്്കനാവ്
ന്്തിന്രകരംക്ട്തൽരഠിക്്ാ
നാണ്വ്ഡല്ോകസ്്ഷര്ധ്്ിച്്ത.്
ക്ട്തൽആക്ലവപ്്ട്ന്്ത,്അ

ങ്്വനവചയത്ാൽഷര്ലോജനമ്ള്്
ത്വൊലട്,്ലെവൊന്്്ംവചയ്്ാൻ
ഇല്്ാത്്ത്വൊലട്്ആണ.്ഇത്
രണ്്്ംതിര്ത്്ാൻഅലദ്്ഹത്്ിന്
സാധിച്്്. അലദ്്ഹം ൊയിക്്ാനാ
ണ്ഒഴിവ്ലെളകൾനീക്്ിെച്്ത.്ൊ
യിക്്്ലപ്്ൾനമ്്ൾമവറ്്രാളാക്
ന്്്. ക്ട്തൽ എല്ത് വചയ്്ാന്
വണ്്ന്്ലോന്്ൽഉണ്്ാക്ന്്്.
െലിയമാനസികഷര്ശന്ങ്്ളിൽ

നിന്്്എങ്്വനഒഴിഞ്്്നിൽക്്ാ
വമന്് രാഠം ജന്്ൊസന ലോവല
അഭയ്സിലക്്ണ്്ത്ണ്്്.കറ്ത്്െർ
ഗക്്ാർവക്്തിവരനടന്്അതിഷക്മ
ങ്്ളാണ്വ്ഡല്ോകസ്ിവനഷര്തി
കരണലരഷിയ്ള്്മന്ഷയ്നാക്്ി
യത.്എന്്ാൽഒരിക്്ലം്ലെദനക
ൾവെറ്പ്്ിലലക്്്നവമ്്തള്്ിെിട
ര്ത.്
അത് മറ്്്ള്്െലോട്ള്് ദയയാ

യി ര്രാത്്രവപ്്ടണം - ഇതാണ്
വ്ഡ് ലോകസ്്മ്റ്വകപ്്ിടിച്് ത
ത്്്വം.രകയം്ലദഷയ്വം്നവമ്്ത്്

വന്്നരിപ്്ിലച്്ക്്ാം.അലദ്്ഹംഎ
ഴ്ത്ന്്്: "ജയിലിൽവചറ്ത്്്നി
ന്്ാൽെൻതിരിച്്ടിയ്ണ്്ാക്്്ം.ഒ
ര്മന്ഷയ്നാണ്എന്്്അെർഒരി
ക്്ലം് അംഗീകരിക്്്കയില്്. അ
ങ്്വനയ്ള്്ഐഡ്്്ിറ്്ികൾഅെ
ർആദയ്ലമനരിപ്്ിക്്്ം.ജയി ൽജീ
െികൾ രരിയായ അടിമകളാണ.്
എന്്ാൽമാനസികമായികീഴടങ്്
ര്ത.്അത്തകരാത്്ഒര്ബലംന
ൽകം്.പ്സത്കങ്്ൾൊയിക്്ാൻ
തയാറായാൽഅത്ഒര്വചറ്ത്്്
നിലര്ായിര്രാത്്രവപ്്ടം്.അതി
ല്വട നമ്ക്്് മന്ഷയ്സവ്ാ തഷത്്്്യ
വത്്ക്്്റിച്്്ംസഹജീെിസല്നഹ
വത്്ക്്്റിച്്ംധാരണയ്ണ്്ാകം്.'
ഒട്്്ം ഷര്തീക്് തരാത്് കാല

ത്്്ംഒര്മന്ഷയ്ൻജീെിച്്തിവ്്്
സാക്്്യമാണിത.് ക്ട്തൽ വമച്്
വപ്്ട്്ലോകെീക്്ണത്്ിനം്സാമ്
ഹയ്ച്റ്്്രാട്കൾക്്്ംഉതക്ന്്ത
രത്്ിൽ ഒരാൾക്്് െളരാനാകം്.
അത്ഒര്ജീെിതവരലിയായിതി
രിച്്റിയണവമന്്്അലദ്്ഹംആഹവ്ാ
നംവചയ്്്ന്്്.
ചിലലപ്്ൾ മന്ഷയ്ർഅെർക്്്

ലെണ്്ിയല്് ജീെിക്്്ന്്ത;്അെർ
കണ്്ിലട്്ലകട്്ിലട്്ഇല്്ാത്്ഏലോ
ആള്കൾക്്് ലെണ്്ിയാണ.് ഷര്തീ
ക്്ഒര്ത്രങ്്മാണ.്അത്െളവര
വദർഘയ്ലമറിയതാകാം.എന്്ാൽ
അതിവലകടന്്്ലോക്കതവന്്
ലെണം.ലോഗംഒര്തടെറയാണ.്
അെിവടലോഗിഏകാത്്നായികഴി
യ്ന്്്.അയാള്വടമനസ്്ാണ്ആ
ഒറ്്മ്റി.അെിവടനിന്്് ലോചനം
കിട്്്ന്്തിന്ലെണ്്ിആഏകാത്്
ൊസവത്്രരിെർത്്നെിലധയ
മാലക്്ണ്്ത്ണ്്്. അതായത,് ഇര്
ണ്് െികാരങ്്ളിൽനിന്്്അകറ്്ി
നിർത്്ണം.
െസത്്ംപ്റത്്്ണ്്്;അത്അക

വലയ്മല്്.

കുട്്ികൾഎഴ്ത്ന്്തം്മ്തിർന്്െർഎഴ്ത്ന്്തം്ലെലിവകട്്ിതിരിലക്്
ണ്്ത്ലട്.്?എന്്ാൽഇലപ്്ൾഅങ്്വന
സംഭെിക്്്കയാണ.്"ഭാഷാലോഷിണി'യിൽ
യ്െജനങ്്ൾക്്്ംത്ടക്്ക്്ാർക്്്ംലെ
ണ്്ി"യ്െസഭ'യ്ണ്്്.ഷര്ാ യമാണ്ഈെിഭാ
ഗത്്ിന്െിന.അമ്്ത്െയസിൽഎഴ്തി
ത്ടങ്്ിയാൽഈഷര്ശന്ംഉണ്്ാകില്്.മാത്
ഭ്മിആഴച്പ്്തിപ്്ിൽ"ൊക്്്െിത്്്'എന്്
കാറ്്ഗറിയിലാണ്െിദയ്ാർഥികള്വടസാഹി
തയ്രചനകൾെന്്്െീഴ്ന്്ത.്
എന്്ാൽസാഹിതയ്രചനയ്വടഗ്ണംനി

ർണയിക്്്ന്്ത്ഷര്ായലോ,രഠിച്്കലാലയ
ലോഒന്്്മല്്.രവത്്ൻരതാംെയസിൽ
ഷഫ്ഞ്്്കെിറിംലോഎഴ്ത്്്നിർത്്ി.അ
ലദ്്ഹംമ്പ്്ത്്ിലയഴ്െയസ്െവരലയജീെി
ച്്്ള്്്.അതായത്,റിം ലോയക്്്്,നമ്്്വട
കാഴച്പ്്ാടില്ള്്മ്തിർന്്െര്വടസഭയിൽ
ഇടവരടാൻഅധികവോന്്്ംഅെസരംലഭി
ക്്ാവതലോയി.എന്്ാൽറിംലോവയഷഫ്
ഞ്്്സാഹിതയ്ലോകംകണക്്ാക്്ിയിട്്്ള്്
ത്എഴ്രത്്ിവോൻരത്െയസ്െവരജീെി
ച്്ിര്ന്്ഷര്ഗത്്നായകെിലോൾൊലലറി
യ്വടഒപ്്മാണ.്ഷര്ായത്്ിവ്്്സവ്കയിൽ
െച്്്കെിതവയഅളക്്്ന്്ത്അർഥശ്നയ്
മാണ.്കെിതലെവൊര്ഒഴ്ക്്ാണ്്.മ്തിർ
ന്്കെികവളനിരബ്്രാക്്്ന്്െിധംരക്്
മായിഎഴ്ത്ന്്ക്ട്്ികള്ണ്്്.രലക്്അെർ
ക്്്സംെരണക്്്ട്്ിലലഅധികാരികൾ
സ്്ാനംനൽക്ന്്്ള്്്.മലയാളികൾക്്്
വോത്െിൽആര്വടയം്ഷര്തിഭവയമനസ്്ി
ലാക്്ാൻകഴിെില്്.െല്്െരം്നല്്താവണന്്്
െിളിച്്്രറഞ്്ാലലഅംഗീക രിക്്്.സാഹി
തയ്ത്്ിൽഷര്ധാനംമനസ്്ിവ്്്ഷര്ായമാണ;്
രരീരത്്ിവ്്്യല്്.
സാലിംസാലിഎന്്ബിഎഡ്െിദയ്ാർഥി

യ്വടകെിത'യ്ധ്്ം'(മാത്ഭ്മിആഴച്പ്്തി
പ്്്,വഫഷര്്െരി9)ൊക്്്െിത്്്എന്്െിഭാ
ഗത്്ിൽ,ഏറ്്വം്ഒട്െിലവത്്ലരജ്കളി
ലാണ്െന്്ത.്

"ഷര്ണയിക്്്ലപ്്ൾ
നിങ്്ൾയ്ധ്്ംവചയ്്്കയാണ.്
എന്്്െച്്്
രരിചിതമല്്ാത്്ഒര്രാജയ്ലത്്ക്്്
വോട്ന്്വനകടന്്്വചല്്ര്ത.്
അെർസവ്ത്്ംരാജയ്ലത്്ക്്്
തിരിച്്യക്്്ം.
അവല്്ങ്്ിലം്ആരാജയ്ലത്്ക്്്
കടന്്്വചല്്ാൻ
എത്്്ലരഖകളാണ്
നിങ്്ൾക്്്ള്്ത?്

ആരാജയ്വത്്
െഴികൾ
അെിടവത്്ഋത്ക്്ൾ
കാറ്്്,
തിരകവളക്്്റിച്്്
നിങ്്ൾവക്്ത്്റിയാം.?'
ഇഷത്യം്െയ്ക്്തലോവടആലോചിക്്ാ

ൻകഴിവ്ള്്െയ്ക്്ിയിലാണ്കെിതയ്വട
യ്െതവ്മ്ള്്ത.്
ഷര്മ്ഖഇംഗ്്ീഷ്കെിലോണകീറ്്്സ്ഇര്

രത്്ിയഞ്്്െയസ്െവരമാഷത്മാണ്ജീെിച്്
ത.്എന്്ാൽഅലദ്്ഹംരരിഗണിക്്വപ്്ട്ന്്
ത്വഷല്്ി,വബറണഎന്്ിെലോവൊപ്്മാ
ണ.്ലോകകെിതയിവലഅനിലഷധയ്നായ
ഒര്ഗ്ര്ൊണ്കീറ്്്സ.്അലദ്്ഹവത്്നമ്്
ൾ'ൊക്്്െിത്്്'കാറ്്ഗറിയിൽ,യ്െസഭയി
ൽഉൾവപ്്ട്ത്്ിതരംതിരിച്്്നിർത്്്കയാ
വണങ്്ിൽഅതിവനെലിയഅബധ്്മായിച
രിഷത്ംെിലയിര്ത്്്കയിലല്്?

കഥ
ശിഹാര്ദ്്ീൻവോയത്്്്ംകടെിവ്്്

'വക.രി.ഉമ്്ർ'(മാത്ഭ്മിആഴച്പ്്
തിപ്്്,വഫഷര്്െരി12)ഒര്കഴമ്്ില്്ാത്്ക
ഥയാണ.്ഇത്ലോല്ള്്ക്ഷത്ിമരചനകൾ
നല്്ൊയനക്്ാര്വടസമയംഅരഹരിക്്്
കയാണ.്യാവോര്ഷര്ലോദനവ്മില്്ാവത
ദ്ട്്ലാലക്്വടഎഴ്തിയകഥയാണിവതന്്്
രറയവട്.്നവല്്ര്നടനായവക.രി.ഉമ്്റി
ലോട്ള്്അസ്യമ്ത്്്,മരണാനത്്രം
അലദ്്ഹവത്്അരകീർത്്ിവപ്്ട്ത്്ാൻഇറ
ങ്്ിയിരിക്്യാണ്കഥാക്ത്്്.സിനിമയിൽ
നായകനടന്്ാർക്്്ലനർക്്്ലനർെന്്്ഏറ്്്
മ്ട്്ാൻമടിയില്്ാതിര്ന്്ഉമ്്ർഈകഥൊ
യിച്്ിര്വന്്ങ്്ിൽകഥാക്ത്്ിവനമാഷത്മല്്,
രഷത്ാധിരവരയം്വകകാരയ്ംവചയ്്്മായി
ര്ന്്്.അഷത്യക്്്്ആരയദരിഷദ്വം് ദയനീയ
വ്മാണ്ഈകഥ.

ഉമ്്ർഎത്്്വതറ്്്വചയത്്?സിനിമയി
വലെില്്ൻലെഷങ്്ൾകണ്്്അത്യഥാർഥ
സവ്ഭാെമാവണന്്്വതറ്്ിധ്്രിക്്്ന്്െർക
ലാസവ്ാദനത്്ിൽഎഷത്രിന്്ിലായിരിക്്്ം!
?ഈകഥയിൽഒര്ലോരാലക്ഷണ്ന്ണ്്്.
നല്്െിദയ്ാഭയ്ാസവം്കലാലോധവ്ള്്ഒരാ
ൾ.രലക്,്കഥാക്ത്്്അയാവളഒര്യ്

ക്്ിയ്മില്്ാവതഷഭ്ാത്്നാക്്ിയിരിക്്്ന്്്.
അയാൾക്്്ഒര്കാരയ്ത്്ിലലഷഭ്ാന്്്ള്്്.ത
നിക്്്ഒര്ബന്്വ്മില്്ാത്്വക.രി.ഉമ്്ർ
എന്്നടൻതവ്്്രിന്്ാവലെന്്്ഉരഷദ്െി
ക്്്കയാവണന്്്അയാൾഎലപ്്ഴം്ചിത്്ി
ച്്്വൊണ്്ിരിക്്്ന്്്.ഇങ്്വനവോര്അ
സ്ഖംകഥാക്ത്്ിവ്്്ലകസ്ഡയറിയിൽ
മാഷത്ലമകാണ.്ലോരാലക്ഷണ്ൻഉമ്്റ
വനഅകാരണമായിവതറിരറഞ്്്വൊ
ണ്്ിരിക്്്കയാണ.്എത്്ിന?്കഥാക്ത്്്ഷഭ്ാ
ത്്ിവനലപ്്ലം്രരിഹസിക്്്കയാണ.്െല്്
െര്വടയം്ഷഭ്ാത്്്ആസവ്ദിക്്്ന്്ത്മന്ഷയ്
തവ്മില്്ാത്്െര്വടരണിയാണ്്.ഷഭ്ാത്്ാവണ
ന്്്അറിഞ്്ിട്്്ംഅയാലോട്തർക്്ിക്്ാൻ,
കഥാത്്്യത്്ിൽ,കഥാക്ത്്ിവ്്്ഷര്തിനിധി
യായരഷത്ഷര്െർത്്കൻതയാറാവ്ന്്ത്ഇ
തിന്വതളിൊണ.്കഥാക്ത്്്സൗജനയ്മാ
യിഒര്തിയറിഅെതരിപ്്ിക്്്ന്്്ണ്്്:ലൊ
ഴിലക്്ടൻഉലപ്്രികഴിച്്ാൽരകയം്ലദ്വഷ
വം്മാറ്വമന്്്!എങ്്ിൽരാക്്ിസ്്ാനിലല
ക്്്നല്്ലോതിൽഉലപ്്രികയറ്്ിെിടാമലല്!്
ഒര്ഹിന്്്ൊയലോരാലക്ഷണ്ൻമ്സ്്ീ

മായഉമ്്റിവനകാരണമില്്ാവതപ്ലഭയ്ംരറ
യ്ന്്ത്ഒര്മിത്്ാക്്ിവയട്ക്്ാൻആഴച്
പ്്തിപ്്്ംക്ട്്്നിൽക്്്കയാലോവയന്്്ആ
വരങ്്ിലം്രങ്്ിച്്ാൽക്റ്്വപ്്ട്ത്്ാനാെില്്.
സാമ്ഹയ്ലോധമില്്ാത്്കഥാക്ത്്്ക്്ളി
ൽനിന്്്ഇത്ഷര്തീക്്ിക്്ണം.സാഹിതയ്ം
നമ്്്വടെഷക്ര്ധ്്ിഷര്ലോഗിക്്ാന്ള്്ഇട
മല്്.അെിവടനമ്്്വടനിഷക്ളങ്്തയ്വടരാ
രമയ്ംവൊണ്്്െരണം.മന്ഷയ്ന്അജ്്ാത
മായആത്്ീ യവമഷത്ിആരായ്കയാണ്ലെ
ണ്്ത.്ബഷീറിവ്്്കഥകളിൽഅതാണ്ള്്
ത.്ക്മാരനാരാവ്്്നളിനി,ലീലത്ടങ്്ിയ
കാെയ്ങ്്ൾലോക്്്.മന്ഷയ്തവ്ത്്ിവ്്്അ
തിര്കൾെികസിക്്്ന്്ത്കാണാം.
സൗന്്രയ്ലോധമാണ്ഉരകല്്്.ക്ഷത്ിമമാ

യസാഹസങ്്ളല്്.ക്റച്്്നാള്കൾക്്്മ്
മ്്്എൻ.എസ.്മാധെൻ"രാല്രിരിയ്ന്്
കാലം'എവന്്ര്കഥയം്ഇലതആഴച്പ്്തി
പ്്ിൽഎഴ്തി.വോയത്്്്ംകടെിവ്്്കഥയി
വലക്ത്്ിതര്ധ്്ിതവന്്യാണ്അതിലം്
കണ്്ത.്എഴ്ത്്്കാർക്്്നിർമലര്ധ്്ിന
ട്്വപ്്ട്്ിരിക്്്ന്്്.ഇത്്രംകഥകൾലെവറ
ആര്വടവയങ്്ിലം്ഡിവസൻആലോവയ
ന്്്സംരയിലക്്ണ്്ിയിരിക്്്ന്്്.മാധെനം്
ആകഥയിൽയ്ക്്ിനട്്വപ്്ട്കയായിര്
ന്്്.ക്പ്്ിക്്കത്്്ഭഷദ്മായിവോതിഞ്്്െ
ച്്മന്ഷയ്മാംസത്്ിവ്്്മണംഡൽഹിവറ
യിൽലെലസ്്്്ഷന്സമീരത്്്ള്്നായക്്്ൾ
രിടിവച്്ട്ത്്്െലഷ്ത!കഥാകാരലോട്ഇലത
രറയാന്ള്്്:നായക്്്ൾനന്്ിയ്ള്്െരാ
ണ.്അെവരക്റച്്്കാണര്ത.്
കഥരറയാൻനല്്ഷര്ക്തിസല്നഹവം്

സതയ്സന്്തയം്ലെണം.ഏവതങ്്ിലം്ഒര്

ഗ്ഢരധ്്തിമനസ്്ിലിട്്്വൊണ്്്കഥഎഴ്
തര്ത.്എഴ്തിയാൽഇങ്്വനയിരിക്്്ം.
ഇരെിഎഴ്തിയ'വോട്്ൻചിറ(കലാകൗ

മ്ദി,ഏഷര്ിൽ5)അതിവ്്്അക്ഷത്ിമതവ്
ത്്ിലം്ആത്്ാർഥതയില്മാണ്ഷര്ധ്്ലനട്
ന്്ത.്ഒര്കവ്ലട്്ഷൻവൊലരാതകിസവ്ാഭാ
െികക്ടം്ബജീെിതത്്ിൽഎങ്്വനതന്്
യീഭെിച്്്,ലോലദ്്രയ്കഥാരാഷത്മാക്ന്്്
വെന്്്ഇതിൽെയ്ക്്മാക്്്ന്്്.ഒരാവളെക
െര്ത്്ിയലരഷവം്രാടാന്ള്്താണ്ന
സീർരാടിഅഭിനയിച്്ലദെരാജവ്്്രാട്്്
എന്്പ്തിയലെദംകഥാക്ത്്്ക്ട്്ിലചർ
ക്്്കയാണ.്

കവിത
പെിഷത്ൻതീക്്്നിസറിയലിസവം്ഷര്

ണയവം്ലചർവത്്ഴ്തിയ'ഹരിക്്്'
(മാത്ഭ്മിആഴച്പ്്തിപ്്്,വഫഷര്്െരി9)എ
ന്്കെിതഒര്കാമ്കവ്്്ഷഭ്ാത്്്അന്ഭെി
പ്്ിക്്്ന്്്:

"ലോരകല്്ിച്്വതര്വ്കളിൽ
ഉന്്ാദികൾ
ഉറഞ്്്ത്ള്്്ന്്്ണ്്്
ത്മ്്ികളിലലക്്്രലായനംവചയ്്്ന്്
ആത്്ാവ്കൾ
മഞ്്െിരല്കൾലചർത്്്
രിടിക്്്ന്്്ണ്്്.
അർര്ദത്്ിവ്്്
വമൽക്്്റ്്ികൾക്്രിവക
ഷര്ണയിനികൾ
ഇണലചര്ന്്്ണ്്്'.
ഇ.സന്്്യയ്വട"ഇത്്ിക്്ണ്്ി'(ഒര്മ)ഷര്

ണയവത്്ആദർരമായികാണ്ന്്ഒര്െള്
വടകാലര്നികതവെളിവപ്്ട്ത്്്ന്്്.ആദർ
രങ്്ൾനല്്താവണങ്്ിലം്അതിൽകാലര്
നികതയ്വടഘടകംെളവരരക്്മാണ.്യ
ഥാർഥെികാരലത്്ക്്ാൾ,ആദർരംതവന്്
ഒര്ലക്്്യമായിമാറം്.ഗാന്്ിയൻആദർര
മായാലം്അത്ഒരാൾഎട്ത്്ണിഞ്്ാൽ
രിവന്്മന്ഷയ്വനകാണാനാെില്്;ആദർര
വത്്യാവം്ലസ്്്്ഹിക്്്ക.സന്്്യയ്വടക
െിതയിവലെരികൾഈആദർരലോധ
വത്്സാധ്കരിക്്്ന്്്:

"നീലോല്മറിയാവത
നിന്്ിൽരറ്്ിപ്്ിടിച്്്െളര്ന്്
ഒരിത്്ിക്്ണ്്ിയാകാനായിര്ന്്്
എവ്്്െിധി.
നീതര്ന്്രക്്വം്മാംസവം്ൊയ്വം്.
പ്റത്്്നിന്്്നിന്്യം്രാരവം്രഴി

യം്.
ഷക്്രമായിവെട്്ിെീഴത്്്ിനിലത്്ിട്്ാലം്
അലര്നാൾക്ടിരഴയഓർമയിൽരിടി

ച്്്നിൽക്്്ം.'

ആൾക്്്ട്്ത്്ിൽതനിയെ
അക്്രജാലകം

എം.കക.ഹരികുമാരുു
9995312097
Email : mkharikumar797@gmail.com

വാകുുുകളുു

കാലമുദരുകളുു

ആന്കാലികം

നിറങ്്ൾഉണ്്ാക്ന്്ത്
സാധാരണനിറങ്്ൾ,ഷര്ക്തി

യിൽകാണ്ന്്നിറങ്്ൾ
വരയിന്്്്വചയ്്ര്വതന്്ാണ്ഷര്മ്ഖ
ഡച്്്ചിഷത്കാരനായെിൻവസ്്്്ൊൻ
ലോഗ്രറഞ്്ത.്അത്മഹത്്ായഒ
ര്ആദർരൊകയ്മായിനെീനചിഷത്
കാരന്്ാർക്്്സ്ക്്ിക്്ാ വ്ന്്താണ.്
ഷര്ക്തിയിൽകാണ്ന്്ത്ലോവലെ
സത്്ക്്വളെരയക്്്്ന്്തിൽഒരാള്
വടആത്്ാെിവ്്്ജീെിതമില്്.സ്ട്്ി
ക്്്കയം്കാെയ്ാത്്കമായിഅെതരി
പ്്ിക്്്കയം്വചയ്്ാനായിഒര്യഥാർ
ഥചിഷത്കാരൻഷര്ക്തിയിവലെർണ
ങ്്വളഉലരക്്ിക്്്കയാണ്വചയ്്്ന്്
ത.്ൊൻലോഗ്ഇത്ക്ടിരറഞ്്്:ത
വ്്്ചിഷത്ങ്്ൾഷര്ക്തിയ്വടനിറ
ലത്്ക്്ാൾക്റച്്്ക്ടിതാഴന്്്നില

യിലാണ്െരച്്ിട്്്ള്്വതന്്്.
ഒര്വെലക്്ൽക്നലോ,ലോത

മ്്്രാടലോഷര്ക്തിയിൽഎങ്്വന
കാണവപ്്ട്ന്്്ലോഅത്ലോവലയല്്
െരയല്ക്്ണ്്വതന്്ാണ്ൊൻലോഗ്
സ്ചിപ്്ിക്്്ന്്ത.്ഒര്െയ്തയ്ാസമ്ണ്്്.
നിറങ്്ൾചിഷത്കാരൻതിരവഞ്്ട്
ക്്്ന്്താണ.്അത്സാധാരണനിറ
ങ്്ലളയല്്.എന്്്വൊണ്്ാണ്ഇത്സം
ഭെിക്്്ന്്ത?്ചിഷത്കാരൻമവറ്്ന്്്
സ്ട്്ിക്്്കയാണ.്അതയാള്വടലോ
ട്്വം്അന്ഭെവ്മാണ.്അത്രലക്,്
കാൻൊസിൽെര്ലപ്്ൾവെകാരി
കമായഒര്തലംക്ടിലെണം.അത്
വെയക്്ികമായഅലന്വഷണവം്ദ
ർരനവ്മാണ.്അത്വൊണ്്്സ്ട്്ി
യ്വടഅംരംക്ടിലയതീര.്അത്അ

ന്ൊചകവനആകർഷിലക്്ണ്്ത്ണ്്്,
അതിൽകാെയ്ാത്്കമായലയംലെ
ണം.അത്വെറം്യാഥാർഥയ്ംഎന്്
തില്രരികലാത്്കമാകണം.അതിൽ
ഒര്ലോഹെലയംസ്ട്്ിക്്വപ്്ടണം.
ഒര്ചിഷത്കാരൻഋത്ക്്വളരഠിക്്

ണം,നിറെയ്തിയാനങ്്ലോവടയം്ക്
തയ്തലോവടയം്.െസത്്ംഎഷത്മ്ദ്
ൊവണന്്്അറിയ്ലപ്്ൾമറ്്്ഋത്
ക്്ളം്മനസ്്ിലാവം്.ൊൻലോഗ്രറ
യ്ന്്്,ഷഗ്ീഷമ്ംഇളംരച്്യം്ച്െപ്്്ം
മഞ്്യം്ലചർന്്താവണന്്്.വര
തയ്ംമഞ്്ിൽകറ്പ്്്കലര്ലപ്്ഴാണ
ലഷ്തസംഭെിക്്്ന്്ത.്ലെനലിന്സവ്ർ
ണെർണവം്ഓറഞ്്്ംച്െപ്്്ംഅ
നിൊരയ്മാണ.്

എത്്ാണ്നരകം?എനിക്്്ലോന്്്ന്്ത്സല്നഹി
ക്്ാൻകഴിയാത്്തിവ്്്യാതനയാണത്എന്്ാണ.്

- ദ സത് യെ വസ്ക്ി, 
റ ഷയ് ൻ സാ ഹി തയ് കാ ര ൻ.

"കറ്ത്്സാഹിതയ്ം'എന്്്രറയ്ന്്ത്സാമ്ഹയ്
രാസഷ്ത്ംലോവലയാണ;്അത്സഹിഷണ്്തയാണ.്
ചിട്്യായഒര്കലാര്രമായിഅതിവനകാലണണ്്
തില്്.

- ടോ ണി ടോ റി സ ൺ, 
അ യെ രി ക്് ൻ യെ ൺ ടോ വ ലി സ്്്്്.

ഒവരഴ്ത്്്കാരൻെിജയിച്്്എന്്്രറയാവ്ന്്നി
മിഷങ്്ൾ,അയാള്വടഉള്്ിവലനീതിനയ്ായസംെി
ധാനവത്്കബളിപ്്ിച്്്പ്റത്്്കടക്്്ല്പ്ഴാണ്
സംഭെിക്്്ന്്ത.്

- യെ ഡ ്ഹ ്സ,് 
ഇം ഗ്്ീ ഷ ്ക വി.

നിരബ്്മായിലഷ്രമിക്്്ന്്ത്അസഹനീയമായലെ
ദനയ്ണ്്ാക്്്ന്്കാരയ്മാണ.്

- അ ന്് അ ഖെ് ടത് ്വ, 
റ ഷയ് ൻ യെ ൺ ക വി.

മവറ്്രാളിൽ െിരവ്ാസമില്്ാത്്െവന,ഈ ലോക
ത്്ിൽമരിച്്െനായികണക്്ാക്്ാം.

- യൊ യയ്െ, 
ജ ർ െ ൻ എ ഴ ്ത്്് കാ ര ൻ .

കലാമണ്്ലംഗോപി
കഥകളി, ജീെിതത്്ിവ്്്
ഒര്െല്താക്്ികാണിക്്
ലാണ.് ജീെിതല്ത്ക്്ാൾ
െല്ത്എന്്ഷര്ഖയ്ാരനം.
എന്്ാൽകഥകളിനടന്്ാ
ർ, കലാമണ്്ലം ലോരി
വയലപ്്ല്ള്്െർ,െയ്ക്്ി
ജീെിതത്്ിൽ ഷര്തിച്്ായ
കളിൽനിന്്കന്്്സവ്യം
വചറ്താകാനാണ് ഷര്മി
ക്്്ന്്ത.്

എസ.്രഗമശൻ
നായർ
രലമരൻനായർഎന്്ക
െിവയടി.െിലോ,താരനിര
കലോ, സ്്്്്ഡിലോ ഇ്്്ർ
െയ്്കലോ,ഷര്ലത്യകസംഗീ
തനിരകലോ, രബ്്ിസിറ്്ി
ലോ ആകർഷിക്്്ന്്ില്്.
അലദ്്ഹംലോഗിയല്്,വെ
ദയ്നല്്;ഔഷധംതവന്്യാ
ണ.്

ഗോസഫ്മ്ണ്്ഗശ്്രി
സാഹിതയ്ത്്ിലം് രാഷട്്്ീ
യത്്ിലം് ഒര് ഉലര്തി
ഷണ്്ൊയിരിവക്്ത്്
വന്,്അലങ്്യറ്്ം"ലോർമ
ലാ'യിരിക്്ാനം് മ്ണ്്ലശ്്
രിനന്്ായിഅധവ്ാനിച്്്.

കക.പി.അപ്്ൻ
ആവകരലട്,്മ്ലന്്ക
െിതകവളഴ്തിയെവരലപ്്
ലം് രാഠപ്സത്കത്്ാള്
കളിലലക്്്എഴ്ന്്ള്്ിക്്്
ന്്്.എന്്ാൽെിമർരനരം
ഗത്്് നൊഭിര്ചികള്വട
സൗന്്രയ്മാനങ്്ള്ള്് ലല
ഖനങ്്ൾ എഴ്തിയ വക.
രി.അപ്്വനക്ട്്ികൾരഠി
ലക്്ണ്്തിവല്്ന്്്തീര്മാനി
ക്്്ന്് ഷര്തിലോമഅധയ്ാ
രകകമ്്ിറ്്ികൾഒര്രാര
മാണ.്

എ.അയ്്പ്്ൻ
ഒര് എസ്്്്ാബള്ിഷവ്മ്്്ി
നം്തവ്്്കെിതവയലോ
ജീെിതവത്്ലോ സവ്ാധീ
നിക്്ാൻ കഴിയില്് എന്്്
വതളിയിച്്ഒര്കെിലയയ്
ള്്്ഇെിവട;അത്എ.അ
യ്്പ്്നാണ.്

ദർശനം
ഒര്നായയക്്്്യജമാനവനലെണം.അതാ

ണ്അെവ്്്െംരമഹിമ.

പര്ണയം
യജമാനനാകാൻകഴിയാത്്െർക്്്ഷര്ണ

യത്്ിവ്്്ഒര്വടകസ്്്്്്വമലസജ്ലോലം്ലഭി
ക്്ില്്.

സ്രയ്ൻ
ഓലോദിെസവം്പ്തിയസ്രയ്ൻഉദിക്്്

ന്്്.ഇന്്വലകളിവലസ്രയ്ന്്ാർഎെിവടലപ്്
യി?എവത്്ല്്ാമാണ്അരഹരിച്്ത്?

ചപദ്്്ൻ
എല്്ാ െിഷാദങ്്ളം് ചഷന്്്വ്്് ഭാഗമാണ;്

അലര്ംലതൻപ്രട്്ിഅതിവനഗാനാത്്കമാ
ക്്്കയാവണങ്്ിൽഅത്ചഷന്്്ികാചർച്്ിതമാ
യരാഷത്ിയ്വടജീെനാണ.്

കവിത
അരാരവം്സവ്തഷത്്്വം്നിർമലവ്മായഒ

ന്്ിവനലതടിവച്്ല്്ാന്ള്്ജന്്ൊസനയാണ്
കെിതയ്വടതാലക്്ൽ.

കരിവെള്്്ർ മ്രളി എഴ്തിയ "ആെിഷക്ാര
ത്്ിവ്്്രാഷട്്്ീയംമലയാളനാടകത്്ിൽ'എ

ന്്ലലഖനത്്ിൽ(സാഹിതയ്ലോകം)ഇന്്വത്്നാ
ടകങ്്ൾകാലവത്്ഷര്തിഫലിപ്്ിക്്്ന്്ില്്എന്്്എ
ഴ്തിയത്ഷര്ലധ്്യമായി.ഇന്്വത്്മന്ഷയ്വ്്്നിസ
ഹായമായഅെസ്്കവളലനരിടാനാകാവതതനത്
നാടകലെദിവയവ്ന്വക്് രറഞ്്് ഒളിലച്്ട്കയാ
ണ.്ഷര്ാചീനകലകവളഒര്ലോഷത്ാന്ഭെത്്ിവ്്്മി
ഷര്ിതമാക്്്കയാണ്തനത്നാടകലെദിവചയത്ത.്
അെിവടസവ്തഷത്്്മായസൗന്്രയ്ാന്ഭെംകാണാന്
ണ്്ായിര്ന്്ില്്.ഈനാടകഷര്െർത്്കർക്്്ലകരളീ
യതയ്വടരതിറ്്ാണ്്്കൾതവന്്നട്്വപ്്ട്്്.

നാ
ട

കം



നയ്്ഡൽഹി:രലാക്ഡൗണമ്
ലംവിവിധസ്്ലങ്്ളിൽക്ട്
ങ്്ിരപ്്യകൊഴിലാളികകളഅ
വരരോലികചയ്്്ന്്സ്്ലങ്്ളി
രലക്്്രോകാൻഅന്വദിക്്
ണകമന്്് സംസ്്ാനങ്്രൊട്
രകപദ്്്ആഭയ്ത്്േമപത്്്ാലയം.എ
ന്്ാൽ,സംസ്്ാനത്്ിന്പ്റ
രത്്ക്്്യാപത്അന്വദിക്്ില്്.
വയ്വസായ,കാരഷിക,നിരമാ

ണ രമഖലകളിൽ കൊഴികലട്
ക്്്ന്്വരരോക്ഡൗണമ്ലം
രലയിെങ്്ളിലം് ക്ട്ങ്്ിയിട്്്
ണ്്്.അങ്്കനയ്ള്്വരസരക്്ാ
േിക്്്ദ്േിതാശവ്ാസകയ്ാംപ്ക
ളിലം്മറ്്്ംകഴിയ്കയാണ.്ഇവ
കേ സംസ്്ാനത്്ിനകത്്് ത
കന്്അവരരോലികചയ്്്ന്്സ്്
ലങ്്ളിരലക്്്നിബന്്നകരൊ
കെരോകാൻഅന്വദിക്്ണം-
ആഭയ്ത്്േകസപക്ട്്റിഅേയ്ഭല്്
പ്റത്്ിറക്്ിയഉത്്േവിൽരറ
യ്ന്്്.
േണ്്ാംഘട്്ംരോക്ഡൗണി
ൽഇന്്്മ്തൽചിലഇളവ്
കള പര്ഖയ്ാരിച്്ിട്്്ണ്്്.
രോട്്്സര്ോട്്്കളി
കോഴികക വയ്വ
സായ, മാന്
ൊകച്റി
ങ,്കണപെ്
ക്്ൻ,

ക്ഷി,രദശീയകൊഴില്റപ്്്രമ
ഖലകളിൽനിബന്്നകരൊകെ
പര്വരത്്നങ്്ള്ണ്്ാകം്.ഇതി
ൽരങ്്ാളികളാക്ന്്തിന്കൊ
ഴിലാളികളക്്് കഴിയം് വിധ
ത്്ിൽയാപത്അന്വദിക്്ാനാ
ണ്നിരരദശം.
രോലിസ്്ലരത്്ക്്് രോ

കാൻതാതര്േയ്കപ്്ട്ന്്എല്്ാ
വകേയം്രേിരോധിച്്്രോഗല
ക്്ണങ്്ളികല്്ന്്് ഉറപ്്ാക്്ിയ
രശഷം മാപത്രമ രോലിസ്്ല
രത്്ക്്് കൊണ്്്രോകാവ.്
ബസിൽ യാപത്കചയ്്്രപ്്ള
സാമ്ഹികഅകലംരാലിക്്്
ന്്്എന്്്ഉറപ്്ാക്്്കയം്രവ
ണം. യാപത്യക്്്്രരൊഗിക്്്
ന്്ബസ്അണ്വിമ്ക്്മാക്്
ണം.യാപത്യിൽപര്ാരദശികഅ
ധിക്തരഇവരക്്്ഭക്്ണവം്
കവള്്വം് ലഭയ്മാ
ക്്ണം.

രൊൽക്്ത്്:രശ്്ിമബംഗാളിൽകൊവിഡ്
രേിരോധനരവണ്്പത്നെക്്്ന്്ികല്്ന്്്ആ
രോരണം.യഥാരഥകണക്്്കളസംസ്്ാന
സരക്്ാരമറച്്്വയക്്്്ന്്്കവന്്്ംആരോര
ണം.കമഡിക്്ൽേംഗത്്്ള്്വരം്പര്തിരക്്
രാരട്്ികളം്ഈആരോരണംഒര്രോകലഉ
ന്്യിക്്്ന്്്ണ്്്.
രശ്്ിമ ബംഗാളികനരപ്്കല വലിയ സം
സ്്ാനങ്്ളായമഹാോപഷ്്്,ോേസ്്ാൻ,ഉത്്
രപര്രദശ്ത്െങ്്ിയിെങ്്ളിൽസ്്ിേീകേിക്്
കപ്്ട്ന്്കൊവിഡബ്ാധിതര്കെഎണ്്വ്മാ
യിതാേതമയ്ംകചയ്്്രപ്്ളവളകേക്റവാണ്

സംസ്്ാനത്്് കാണ്ന്്ത.് ശ
നിയാഴച്വകേസംസ്്ാ

നത്്്സ്്ിേീകേിച്്
ത് 233 രകസ്
കള,12മേ
ണവം്.
രേി

രോധനതീകേക്റവായത്കൊണ്്ാണ്യ
ഥാരഥചിപത്ംകിട്്ാത്്ത്എന്്ാണ്ആരോര
ണം.
സംസ്്ാനചീഫ്കസപക്ട്്റിയ്കെതകന്്ക

ണക്്ന്സേിച്്് 4,630 സാമ്്ിള്കളാണ് ര
ശ്്ിമബംഗാളിൽഇത്വകേരേിരോധിച്്ത.്
മഹാോപഷ്്്യിൽ 31,841 സാമ്്ിള്കള രേി
രോധിച്്്.ോേസ്്ാനിൽ24,817രേിരോധ
നകളനെന്്്.കഴിഞ്്ദിവസംവകേരകേള
ത്്ിൽ14,163സാമ്്ിള്കളാണ്രേിരോധി
ച്്ത.്ഡൽഹിയിൽ11,709.രേിരോധനാകി
റ്്്കള്കെക്്ാമമാണ് പര്ശന്കമന്്് മ്ഖയ്മ
പത്്്ിമമതബാനരേിരറയ്ന്്്.എന്്ാൽ,ആ
രോഗയ്രമഖലയില്ള്്വരഇത്നിരഷധിക്്്
കയാണ.്42,500 കിറ്്്കള ഐസിഎംആര
രൊൽക്്ത്്യികലരദശീയഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ായ
എൻ്്ഐസിഇഡിക്്്അയച്്്തന്്ിട്്്കണ്്ന്്്
അതിക്്്ഡയറകറ്്്രരോ. ശാത്്ദത്്ത
കന്്കവളികപ്്ട്ത്്ി.
സംസ്്ാനത്്്ണ്്ാക്ന്്മേണങ്്ളകൊ
വിഡ്മ്ലമാരോഎന്്്സ്്ിേീകേിക്്്ന്്
തിന്വിദഗധ്ഓഡിറ്്്കമ്്ിറ്്ിര്രവതക്േിച്്ി
ട്്്ണ്്്.അവരരറഞ്്ാരലകൊവിഡ്മേണ
മാക.്ഇതം്വിവാദവിഷയമാണ.്ഏത്
രോഗം മ്ലം മേിച്്്കവന്്് സ്്ിേീകേി
ക്്ാൻ ചികിത്്ിക്്്ന്് രോകറ്്്രക്്്
അധികാേമികല്്ന്്താണ് വിഷയം.
എല്്ാവരം്രലവിധ രോഗങ്്ളാലാ
ണ് മേിക്്്ന്്ത.് ഹ്ദയസത്ംഭന
രോഅവയവങ്്ള്കെപര്വരത്്നം
നിലയക്്്്ന്്രൊഒകക്്അത്്ിമ
കാേണമാവാം.അവരക്്്കൊവി

ഡ്ഉരട്്എന്്താണ്വിഷയം.അത്മറച്്്
വയക്്്ാനാണ്ഓഡിറ്്്കമ്്ിറ്്ിര്രവതക്േി
ച്്ിേിക്്്ന്്കതന്്ാണ്പര്തിരക്്ംആരോരി
ക്്്ന്്ത.്
ചികിത്്ിക്്്ന്്രോകറ്്്റാണ്മേണകാേ

ണംസ്്ിേീകേിരക്്ണ്്കതന്്് രകപദ്്് മപത്്്ി
ബാര്ളസ്പര്ിരൊരറഞ്്്.മേണക്്ണ
ക്്ികനസംസ്്ാനസരക്്ാരതമാശയാക്്്ക
യാകണന്്്രശ്്ിമബംഗാളബികേരിഅധയ്
ക്്ൻദിലീപ്രോഷ്എംരിക്റ്്കപ്്ട്ത്്ി.
രവണ്്പത്സാംരിളരേിരോധനകളനെത്്ാ
ത്്തിന്സംസ്്ാനസരക്്ാരമാപത്മാണ്ഉ
ത്്േവാദികകളന്്്ംഅരദ്്ഹം.
രോകസ്ഭയികലരൊണപഗ്സ്രാരട്്ിരന

താവ്അധീരേഞേ്ൻചൗധേിയം്ഇരതനി
ലരാട്തകന്്വിശദീകേിച്്്.ഓഡിറ്്്കമ്്ി
റ്്ികൊരോണമേണകമന്്്ംഅല്്ാത്്കത
ന്്്ം തിേിക്്്ന്്ത് യാഥാരഥയ്ം ഒളിച്്്വ
യക്്്ാനാകണന്്്ചൗധേി.സതയ്ംഅെിച്്മര
ത്്്ന്് കമക്്ാനിസമാണ്ഓഡിറ്്്രാനകല
ന്്്അരദ്്ഹം.
അരതസമയം,സംസ്്ാനസരക്്ാേിക്്്

കഠിനാധവ്ാനംമ്ലമാണ്രശ്്ിമബംഗാളിൽ
കൊവിഡ്രോഗികളക്റഞ്്ിേിക്്്ന്്കത
ന്്ാണ്െിഎംസിരനതാവ്കഡറിക്ഒപബ്യൻ
അവകാശകപ്്ട്്ത.്രോഗവയ്ാരനംതെയ്ന്്തി
ന് സരക്്ാരഊരേിതമായി പര്വരത്്ിക്്്
ന്്്കണ്്ന്്്അരദ്്ഹം രറഞ്്്. മ്ന്്ില്ള്്
ദൗതയ്ംമികച്്േീതിയിൽഏകറ്്ട്ത്്ാണ്സ
രക്്ാര മ്ര്ന്ട്്്രോക്ന്്ത.് വളകേ രനേ
രത്്തകന്്സരക്്ാരപര്തിരോധപര്വരത്്
നങ്്ളത്െങ്്ികയന്്്ംഒപബ്യൻച്ണ്്ിക്്ാ

ട്്ി.ഞങ്്ളകൊരോണരൊട്കോര്ത്രപ്്
ളപര്തിരക്്ംത്ണമ്ലിരോട്കോര്ത്ക
യാണ.്ആരോഗയ്അെിയത്്ോവസ്്യിൽോ
പഷ്്്ീയംകൊണ്്്വര്ന്്ത്ലജ്്ാകേം-അരദ്്
ഹംക്ട്്ിരച്്രത്്്.
ഇതിനികെ,യാഥാരഥയ്ംഒളിച്്്വയക്്്്ന്്ത്

സ്്ിതിഗതികളഗ്ര്തേമാക്്്കമന്്്രൊൽ
ക്്ത്്യില്ള്്സീനിയരരോകറ്്്രമാരമ്ന്്
റിയിപ്്്നൽകിയിട്്്ണ്്്.വയ്ാരകവം്ഊരേി
തവ്മായരേിരോധനമാപത്മാണ്രോഗകത്്
അെക്്ാന്ള്്വഴികയന്്്ംഅവരനിരരദശി
ക്്്ന്്്.
രോഗവയ്ാരനംഎപത്മാപത്കമന്്്അറിയ

ണകമങ്്ിൽഉെൻവയ്ാരകമായിരേിരോധന
ആേംഭിക്്ണം.വവറസബ്ാധയ്ള്്രലേി
ലം് ലക്്ണങ്്ള പ്റത്്്കാണികല്്ന്്ത്
ക്ട്തൽഅരകെകേമായസാഹചേയ്മാണ-്
അവരരറയ്ന്്്.കഴിഞ്്യാഴച്വകേസം
സ്്ാനത്്്ദിവസം20രേിരോധനകളരോ
ലം്നെത്്ിയിട്്ികല്്ന്്്ംഇവരച്ണ്്ിക്്ാട്്്
ന്്്.ഇരപ്്ഴാണ്ക്റകച്്ങ്്ിലം്സേീവമായ
ത.്
രേിരോധനയക്്്്രവണ്്പത്ലാര്കളില്്ാ

ത്്തിക്്്രേിമതിയ്കണ്്ന്്ാണ്ചീഫ്കസ
പക്ട്്റിോേീവസിൻഹരറയ്ന്്ത.്ലാര്കള
ക്്്ഐസിഎംആറിക്്്അന്മതികിട്്ണകമ
ന്്ത്കെമ്്യാകണന്്്ംഅരദ്്ഹം.ഇരപ്്ള
എട്്് ലാര്കളിലാണ്സംസ്്ാനത്്് രേി
രോധനനെക്്്ന്്ത.്നാല്കമഡിക്്ൽരൊ
കളജ്കളിൽക്െിരേിരോധനഅന്വദിക്്
ണകമന്്്ഐസിഎംആറിരോട്ആവശയ്കപ്്
ട്്ിട്്്ണ്്്.

മഖ്മദ്ര്6

പുപാർഥനെീടുുിലിരുനുുാകാം:
സൗദിപുഗാൻഡുമുഫുതി
റിയാദ:്കൊരോണവവറസ്ബാധ
യ്കെരശ്്ാത്്ലത്്ില്ള്്രോക്
ഡൗണ നിലനി
ൽക്്്ന്്തിനാൽ
റംസാൻ കാല
ത്്്ംഈദ്ൽെി
തവ്ര ആരോഷ
ത്്ിനം്വീട്്ിലിര്
ന്്്പര്ാരഥനകള
നെത്്ിയാൽമതി
യാക്കമന്്്സൗ
ദി അരറബയ്യി
കല പഗ്ാൻഡ് മ്
ഫത്ികഷയഖ്്അ
ബ്്്ളഅസീസ്
അൽകഷയഖ്.്
രള്്ികളിൽ
സന്്്യയക്്്് റം
സാന്മായി ബ
ന്്കപ്്ട്് സമ്ഹ
പര്ാരഥനയക്്്് അവസേമില്്ാത്്
സാഹചേയ്ത്്ിൽ വിശവ്ാസികള
അവേവര്കെ വീട്കളിൽ തകന്്
പര്ാരഥന നെത്്്ന്്താണ് ഉചിത
കമന്്്അരദ്്ഹംഒര്മാധയ്മത്്ിന്
നൽകിയ അഭിമ്ഖത്്ിൽ ച്ണ്്ി
ക്്ാട്്ി.ഈദ്ആരോഷത്്ിനം്ഇ
ത്ബാധകമാണ-്കൊവിഡ്രോഗം
രെര്ന്്ത് തെയാൻ രള്്ികളിൽ
വിശവ്ാസികളക്്് പര്രവശനം നി
രഷധിച്്ിേിക്്്ന്് സാഹചേയ്ത്്ി
ലാണ്ോേയ്കത്്ഏറ്്വം്ഉന്്തമ
തഅധികാേിനിലരാട്വയ്ക്്മാ
ക്്ിയത.് ഇത്്വണകത്് റംസാൻ
രോമ്്്കാലം24ന്ആേംഭിക്്ാനി
േിക്്്കയാണ.്
മാരച്്്മധയ്ത്്ിൽതകന്്സൗദി
അരറബയ്യികല രള്്ികളിൽ നി
രത്യനയ്ള്്അഞ്്്രനേംനിസക്ാ
േവം് കവള്്ിയാഴച് ഉച്്യ്ക്്്ള്്
പര്ാരഥനയം്നിരത്്ിവച്്ിേിക്്്ക
യാണ.്റംസാൻകാലത്്് രനാമ്്്

മ്റിക്്ാനായിനിരത്യനനെത്്ിയി
ര്ന്്സായാഹ്് ഭക്്ണവിതേണ

ചെങ്്്കള ഇ
ത്്വണരവകണ്്
ന്്്വയക്്്്കയാ
കണന്്് പര്വാച
കൻമ്ഹമ്്ദ് ന
ബിയ്കെ രള്്ി
യായമദീനരള്്ി
യ്കെഅധിക്ത
രവയ്ാഴാഴച്അറി
യിച്്ിര്ന്്്.
8,300രലകറരര
രക്്ാണ് ോേയ്
ത്്ിരപ്്ളരോഗ
ബാധിച്്ിേിക്്്
ന്്ത.് ഇതിരോെ
കംന്രോളംരര
രമേിച്്്.ഇന്്കല
മാപത്ം1,200ഓളം

രരരക്്ാണ്പ്ത്തായിരോഗബാ
ധകകണ്്ത്്ിയത.്ഈ സാഹചേയ്
ത്്ിൽതലസ്്ാനനഗേമായറിയാ
ദിലം് മറ്്് നഗേങ്്ളിലം് കരെയ്്
അനിശ്്ിതകാലരത്്ക്്്നീട്്ിയിേി
ക്്്കയാണിരപ്്ള.നിയപത്്്ണങ്്
ളലംഘിക്്്ന്്വരക്്്കനത്്രിഴ
യം്േയിൽവാസവ്മാണ്ശിക്്.
റംസാൻകാലത്്്കോത്സ്്ല
ങ്്ളിലം്രള്്ികളിലം്വിശവ്ാസിക
കളത്്ിപര്ാരഥനകളനെത്്്ന്്ത്
നിര്ത്്ാഹകപ്്ട്ത്്ണകമന്്്ംവീ
ട്കളിലിര്ന്്്പര്ാരഥിക്്ാൻഅവ
രോട്ആവശയ്കപ്്െണകമന്്്ംഇത്്്യ
ൻനയ്്നരക്്രക്്മകാേയ്മപത്്്ിമ്
ക്്ാരഅബ്്ാസ്നഖ്വികഴിഞ്്ദി
വസംമതരനതാക്്രൊടം്സമ്ദായ
സംഘെനാരനതാക്്രൊടം്അഭയ്ര
ഥിച്്ിര്ന്്്. ഒരട്്കറ മ്സ്ലിം മത-
സംഘെനാ രനതാക്്ളഇതിരോെ
കംഈ ആഹവ്ാനം നെത്്്കയം്
കചയത്.്

തപൻഷൻ 
കറ്യക്്്ില്്:
ധനമനത്്്ാലയം
നയ്്ഡൽഹി:രകപദ്്്സരക്്ാരേീവനക്്ാര്
കെകരൻഷൻക്റയക്്്ികല്്ന്്്ധനമപത്്്ാല
യംവയ്ക്്മാക്്ി. പര്തിസന്്ിയ്കെരശ്്ാ
ത്്ലത്്ിൽകരൻഷനിൽ20ശതമാനംകവ
ട്്ിക്്്റവ്വര്ത്്ാൻരകപദ്്്സരക്്ാരആ
രോചിക്്്ന്്് എന്് റിരപ്്രട്്്കള വന്്
സാഹചേയ്ത്്ിലാണ്ഈവിശദീകേണം.മ
പത്്്ാലയത്്ിക്്്െവ്ീറ്്്ധനമപത്്്ിനിരമലസീ
താോമൻകഷയര കചയത്ിട്്്മ്ണ്്്.

രോഗംപരർനുുതു
പരീകുുണതുുിനിവരയലുു:
ലാബുഡയറകുറുുർ
ബീേിങ:് കൊവിഡ് 19വവറസ്ലാബിൽ
നിന്്് ഗരവഷകേിരലക്്് രകരന്്തകല്്
ന്്്വ്ഹാൻലാബ്ഡയറകറ്്്രയ്വാൻഷി
മിങ.്ലാബിൽഎല്്ാസ്േക്്ാസംവിധാന
ങ്്ള്മ്ണ്്്.വവറസ്അവികെനിന്്്രക
ര്കഅസാധയ്മാണ.്അതികോര്സാധയ്
തയ്മില്്-യ്വാൻരറഞ്്്.
വ്ഹാൻവവരോളേിഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ികല
രി4ലാബിൽനിന്്ാണ്വവറസ്രെരന്്
കതന്് റിര്പ്രട്്്കളക്്ികെയാണ്യ്വാ
ക്്്ലാബ്ഡയറകറ്്്റ്കെനിരഷധക്്്റിപ്്്.
വ്ഹാനികല കവറ്്് മാരക്്റ്്ിൽ വിൽപ്്ന
യ്ക്്്വച്്ഏരൊവനയ്േീവിയ്കെമാംസ
ത്്ിൽനിന്്ാണ്വവറസ്മന്ഷയ്േികല
ത്്ിയകതന്്്യ്വാനം്ആവരത്്ിച്്്.ലാ
ബിൽനിന്്ാണ്വവറസ്പ്റത്്്രോയ
കതന്്ആരോരണംരോകാരോഗയ്സംഘെ
നയം്തള്്ിയിട്്്കണ്്ന്്്വചനീസ്വിരദ
ശകാേയ് വക്്ാവ് ഷാരോ ലിേിയൻ രറ
ഞ്്്.ലാബികലഒര്േീവനക്്ാേന്രോ
ലം്രോഗം

ചൈനപറയുനുുതുകളവെങുുിലുു
പുപതുയാഘാതംഗുരുതരം:പുരംപു
വാഷിങെ്ണ്്:കകാവിഡ്19സംബന്്ിച്്
തര്്ക്്ത്്ിൽ്്യ്എസ്-വചനബന്്ം
ക്ട്തൽ്്വഷളാക്ന്്്.വചനകയസം
ശയത്്ിക്്്നിഴലിൽ്്നിര്്ത്്ിപര്സിഡ
്്്്രഡാണള്്ഡ്പെ്ംപ്നെത്്്ന്്വിമര്്ശ
നങ്്ള്്ക്്്ഓസര്പ്െലിയ,േപ്്ാൻ്്,േര്്മനി,

ഇറ്്ലിത്െങ്്ിരലോേയ്ങ്്ള്കെയം്ര
രോക്്മായരിന്്്ണയം്കിട്്്ന്്്.
വ്ഹാനിൽ്്കകാവിഡ്കരാട്്ിപ്്്റകപ്്
ട്് േീതിയിലം്വചനപ്റത്്്വിട്ന്്
കണക്്്കളില്മാണ്പെ്ംരിക്്്സംശ
യങ്്ള്്.ശേിയായവിവേങ്്ളല്്വചന
പ്റത്്്വിട്ന്്കതന്്്രറഞ്്പെ്ംപ,്
അതിന് കതളിവ് ലഭിച്്ാൽ്് പര്തയ്ാ

ഘാതംഅതീവഗ്ര്തേമായിേി
ക്്്കമന്് മ്ന്്റിയിപ്്്ം ന
ൽ്്കി.
ആരോഗയ്സ്േക്്ാമാന

ദണ്്ങ്്ളിലം് മറ്്്ംയ്കക,
ഇറ്്ലി, സക്രയൻ്്് ത്െങ്്ിയ
ോേയ്ങ്്കളല്്ാംവചനകയക്്ാള്്
വളകേമ്ന്്ിലാണ.്രരക്,്അവി
കെകയല്്ാം മേണനിേക്്്വചന
കയക്്ാള്് വളകേ ക്ട്തലാണ.്
വചനയിൽ്്0.33ശതമാനംമാപത്ം.
അത്വിശവ്സനീയമല്്.രലാകത്്ി
ക്്്കണക്്ിൽ്്യ്എസ്ഒന്്ാമതാ
ണ.്രരക്,്എനിക്്്ഉറപ്്്ണ്്്.നമ്്

ളല്്, വചനയാണ് മ്ന്്ിൽ്്.
രോഗികള്കെ എണ്്ത്്ി
ലം് മേണനിേക്്ിലം് മേ
ണത്്ിക്്്എണ്്ത്്ിലം്.
രര്ക,്അവര്്സതയ്ംരറ
യ്ന്്ില്്.
വവറ്്് ഹൗസിൽ്് രതിവ്

ള്്രപത്സരമ്്ളനത്്ിലാണ്പെ്ം
പ്വചനയക്ക്്തിരേത്റന്്െിച്്

ത.്
""നിങ്്ള്്ക്്്ംഎനിക്്്ംഅവര്്ക്്്
മറിയാംഅവര്്രറയ്ന്്കതാന്്്ംശേി
യകല്്ന്്്.അറിയാകതരറയ്ന്്താകണ
ങ്്ിൽ്്രപ്ാ്ലം് അത് കതറ്്് തകന്്യാ
ണ.് എന്്ാൽ്് അറിഞ്്്കകാണ്്് ത
കന്്യാണ്അവേത്കചയ്്്ന്്കതങ്്ിൽ്്
പര്തയ്ാഘാതംഅതീവഗ്ര്തേമായിേി
ക്്്ം.''പെ്ംപ്മ്ന്്റിയിപ്്്നൽകി.

""കകാവിഡ്19വവറസ്കള്്ആദയ്ം
കരാട്്ിപ്്്റകപ്്ട്്ത്വചനയിലാണ.്അ
വര്്ക്്തികനനിയപത്്്ിക്്ാൻ്്കഴിയ്മാ
യിര്ന്്്. അകല്്ങ്്ിൽ്് രലാകാരോഗയ്
സംഘെനകയ അറിയിച്്് പര്തിവിധി
സവ്ീകേിക്്ാമായിര്ന്്്.എന്്ാൽ്്അ
കതാന്്്മ്ണ്്ായില്്. വ്ഹാനിൽ്് കര
കട്്ന്്്വയ്ാരകമായകകാവിഡ്19ക്്്
വയ്ാരനക്ത്ക്്്റിച്്്ംഅരകെക്ത്
ക്്്റിച്്്ംശേിയായവിവേമല്്വചന
യ്എന്്ിന് രരാലം് കകാട്ത്്ത.്
രലാകംമ്ഴ്വൻ്്അതിക്്്അരകെം
അന്ഭവിക്്്കയാണിരപ്ാ്ള്്.എന്്ാ
ൽ്്വചനവളകേരവഗം പര്തിസന്്ി
അതിേീവിക്്്കയം്കചയക്തന്്്അവ
കാശകപ്്ട്ന്്്.അതിൽ്്അസവ്ാഭാവിക
തയ്ണ്്്.ഇകതങ്്കനസംഭവിച്്്എന്്
തികനക്്്റിച്്് അരന്വഷിച്്്വേികയാ
ണ.്കതറ്്്രറ്്്കസവ്ാഭാവികമാണ.്കത
റ്്്രറ്്ിയാൽ്്രപ്ാ്ലം്കതറ്്്തറ്്്തകന്്
യാണ.്രരക്,്അത്മനഃപ്ര്്വമാകണ
ങ്്ിൽ്് മറ്രെിയം് കഠിനം തകന്്യാ
കം്.''-എന്്ാൽ്്എന്്്പര്തയ്ാഘാതമാ
ണ്വചനയ്ക്്്രവണ്്ികര്ത്ന്്കത
ന്്്പെ്ംപ്രറഞ്്ില്്.
അതിനികെ,വചനയ്കെകണക്്്ക
ളിൽ്്ഓസര്പ്െലിയൻ്്വിരദശകാേയ്മപത്്്ി
മാേിസ്കരയനം്സംശയംപര്കെിപ്്ിച്്്.
വചനയികലകാേയ്ങ്്കളക്്്റിച്്്സവ്ത
പത്്്വം്നിഷര്ക്്വ്മായവിലയിര്ത്്
ൽ്്രവണകമന്്്ംഅവര്്ആവശയ്കപ്്ട്്്.േ
പ്്ാനിലം്സ്്ിതിവഷളാക്കയാണ.്രോ
ഗികള്കെഎണ്്ംരതിനായിേംകെന്്്.
രോഗവയ്ാരനംഈനിലയക്്്്ത്െര്്ന്്ാ
ൽ്്ബദൽ്്നെരെികള്്ക്്്രവണ്്കതാന്്്ം
തയാറകല്്ന്്്ആരോഗയ്വക്പ്്്വ്ത്്ങ്്
ള്്രറഞ്്്.രലാകഡ്ൗണം്രസാഷയ്ൽ്്
ഡിസ്്്്ൻ്്സിങം്വഴിരോഗവയ്ാരനംരേ
മാവധിക്റയക്്്ാനാണ്അവര്കെ പശ്
മം.

കട്ങ്്്ിശപ്യ് തൊഴിലാളികതള
ശോലിസ്്ലതത്ത്്്ിക്്ണം പരിശോധനയില്്, വിവരങ്്ൾ ഒളിച്്്വയക്്്്ന്്്

പശ്്ിമ ബംഗാളിൽ വിവാദം

ഇറ്്ലിയില്്നിന്്്,
പ്നർജന്്ംനനടി
ഈനാലവർ...

സുധീരുുനാഥു
നയ്്ഡൽഹി:കൊവിഡ്കാലത്്്ഇറ്്
ലിയിൽ്്നിന്്്ലഭിക്്്ന്്വാര്്ത്്കള്്
ഒട്്്ംആശാവഹമല്്.അവികെആരോ
ഗയ്േംഗത്്് പര്വര്്ത്്ിക്്്ന്്ആയിേ
ക്്ണക്്ിന്മലയാളികള്ണ്്്.രലരക്്്ം
രോലിയ്കെഭാഗമായികൊവിഡ്രോഗി
കള്മായിഇെകരട്്്രോഗംബാധിച്്്.എ
ല്്ാവരം്ഇതിരോെകംരോഗമ്ക്്ിരന
െിഎന്്ത്ആശവ്ാസകേം.
കൊവിഡിക്്്രിെിയിൽ്്നിന്്്േക്്
കരട്്്വീണ്്്ംരോലിക്്്കയറിഇരപ്ാ്ഴം്
കൊവിഡ്രോഗികകളരേിചേിക്്്ന്്മ
ലയാളി ദമ്്തികള്്അവര്കെഅന്ഭ
വംരങ്്്വയക്്്്കയാണിവികെ.രത്്്വ
ര്്ഷമായി ഇറ്്ലിയിൽ്് താമസിക്്്ന്്
കതാട്പ്ഴസവ്രദശിഡിരോരോയം്ഭാ
േയ്ക്ത്്ാട്്്ക്ളംസവ്രദശിസൗമയ്യം്.
ചോദയും: ചേനയിലെ വുഹാനിലുു

ലൊചോണചൈേസ്ജനങുുലെലൊ
ലനുാുടുകുുുനുുുലൈനുുുംഅതുപടരുനുുു
ലൈനുുുമുളുുൈാരുുതുുആചോഗയുേംഗതു്ു
പപുൈരുുതുുികുുുനുു നിങുുളുു പരുദുുിചുുിരു
ചനുാു?
ഉത്്േം:വ്ഹാൻഎക്്്മനസികനഒ
ര്രാട്ഭയകപ്്ട്ത്്ിയരരോണ.്ആളന
ക്്ങ്്ളില്്ാത്്,വിേനമായ,ഒര്നിശവ്ാ
സംരരാലം്രരെികപ്്ട്ത്്്ന്്ഭയാനക
മായ സിറ്്ി. തിേക്്്രിെിച്് ഒര് നഗേ
ത്്ിന്ഇങ്്കനകൊകക്്ഒര്ഭാവമാറ്്ം
ഉണ്്ാക്രമാഎന്്്അത്്്തകപ്്ട്്നാ
ള്കള്്.വ്ഹാനികലവവറസ്വാ
ര്്ത്്കള്് പശ്ദ്്ിച്്ിര്ന്്്. ര
രക്്അത്രലാകംമ്ഴ്വൻ
ഇത്രരാകല ഭീഷണിയാ
ക്കമന്്് സവ്പന്ത്്ിൽ്്
രരാലം്കര്തിയില്്.
ചോദയും: എചപുാുഴാ

ണു നിങുുളുു താമസി
കുുുനുുഇറുുെിയുലടപപു
ചദരചതുുയകുുു് ലൊ
ചോണചൈേസ് എ
തുുിയത.ു..?ആദയു മേ
ണം എനുുായിരുനുുു,
അതുഭയലപുുടുതുുിയി
രുചനുാു?
ഉത്്േം:കെപര്്വേി
21- എന്്രത്്യം് രരാ
കല സാധാേണ ദിവസം.
ോപത്ിരോലിക്്്തയാകറട്
ക്്രമ്ാ്ള്് വാര്്ത്് രകട്്്.
കൊവിഡ1്9വവറസ്മ്ലംഇറ്്
ലിയിൽ്് ആദയ് മേണം. പര്രത്യകി
കച്്ന്്്ംരതാന്്ിയില്്.ഒര്മേണമരല്,്
സവ്ാഭാവികം.തകന്്യ്മല്്,താമസിക്്്
ന്്സ്്ലത്്്നിന്്്ഏതാണ്്് 100കി
രലാമീറ്്ര്്വയ്തയ്ാസവം്.രോലികഴിഞ്്്
വീട്്ിൽ്് വന്്രപ്ാ്ള മകറ്ാ്ര് വാര്്ത്്-
കകാരറാണരോഗികള്കെഎണ്്ംനാലി
ന്മീകത.രോഗംസ്്ിേീകേിച്്ത്40കി
രലാമീറ്്ര്് അകകല മാപത്ം...! അന്്്ം
വനറ്്്ഡയ്്ട്്ികഴിഞ്്്മെങ്്ികയത്്ി.
അരപ്ാ്ള്്വാര്്ത്്കളിൽ്്മ്ഴ്വൻകകാ
രറാണമാപത്ം.
േണ്്്ദിവസംഓൊണ.്വാര്്ത്്കളി
ൽ്്മേണസംഖയ്യം്രോഗംരിെികരട്്വ
ര്കെഎണ്്വം്രവഗത്്ിൽക്െിക്ക്
ണ്്ിര്ന്്്. ഒോഴച്ഇറ്്ലിയിൽ്് രലാക്്്
ഡൗണ്്പര്ഖയ്ാരിച്്്.സക്്ള്കളം്മാള്
കളം് കെകള്കമല്്ാംഅെച്്്. മാതാരി
താക്്ള്്ക്്ാണ്ഏറ്്വം്ക്ട്തൽ്്കെൻ
ഷന്ണ്്ായത-്രകാരറാണകയപ്്റ്്ിയല്്,
മക്്കളപ്്റ്്ി. ഇറ്്ലിയിൽ്് ഞങ്്ളെക്്ം
എല്്ാദമ്്തികള്്ക്്്ംരോലിയ്ണ്്്.അ
വിെകത്് നിയമമന്സേിച്്് പര്ായപ്
ര്്ത്്ിയാകം്വകേക്ട്്ികകളവീട്കളി
ൽ്്തനിച്്ാക്്ാൻകഴിയില്്.അറിഞ്്ാ
ൽ്്േയിൽ്്വാസംവകേകിട്്ാവ്ന്്ക്റ്്ം.
വീട്്ിൽ്് ഞങ്്ള്്ക്്്ം േണ്്് മക്്ള്ണ്്്.
കചറിയമകൻസക്്ളിൽ്്രരാകാറായിട്്ി
ല്്.ഒോഴച്സഹിച്്ാൽ്മതിയരല്ാ്എന്്്
വിചാേിച്്രപ്ാ്രഴക്്്രലാക്്്ഡൗണ്്നീ
ട്്ി.നഴസ്ിങ്്്രോലികചയ്്്ന്്ഞങ്്ള്്
േണ്്്രരരം്അഡേ്സ്്്്്കചയത്്രോലി
ക്്്രരായി.കകാരറാണഇറ്്ലിയിൽ്്മാ
പത്മല്്,രലാകമാകകഇരപ്ാ്ഴം്സംഹാേ
താണ്്വമാട്കയരല്.്..
ചോദയും:ലൊൈിഡുൊെതു്ുഅൈരയു

സാധനങുുളുുൈാങുുാൻനിങുുളുുബുദുുി
മുടുുിചയാ?
ഉത്്േം:രലാക്്്ഡൗണ്്പര്ഖയ്ാരിച്്
രപ്ാ്ള്്മാള്കകളല്്ാംഅെച്്്.സ്പ്്ര്്മാ
ര്്ക്്റ്്്കള്്നിശ്്ിതസമയരത്്ക്്്മാ
പത്ംത്റന്്്.ഭക്്്യസാധനങ്്ള്കെക്്ാ
മംവര്കമന്്്ഭയന്്്ആള്കള്്സാധന
ങ്്ള്്ധാോളമായിവാങ്്ിക്്്ട്്ി.സ്പ്്ര്്
മാര്്ക്്റ്്്കള്്കാലിയാകാൻത്െങ്്ി.ഒ
ര്കകയസ്്ക്െികവള്്ംവാങ്്ിസ്ക്്ി
ക്്ാൻമ്ന്്്സ്പ്്ര്്മാര്്ക്്റ്്ിൽ്്ഞങ്്
ള്്ക്്്കയറിയിറരങ്്ണ്്ിവന്്്.സര്്ക്്ാ
ര്്ഇെകരെൽ്്കകാണ്്്ഇരപ്്ള്്അവസ്്
മാറി,ഭക്്്യസാധനങ്്ള്്ആവശയ്ത്്ിന്
ലഭയ്മാണ.്
ചോദയും: ഇറുുെിയിലുുസരുുകുുാരുു ജന

ങുുചൊടുൈീടുെെിലുുതലനുുെഴിയണലമ
നുുും,മുഖാൈേണമണിഞു്ുഅതയുാൈരയു
തുുിനുമാപതുംസുേകുുിതമായിപുേതുുി
േങുുണലമനുുും,ചെെളുുസാനിലറുുസ
രുു ഉപചയാഗിചുു് െഴുെണലമനുുും പേ
ഞുുിരുചനുാു?
ഉത്്േം:എല്്ാവരം്കഴിവതം്വീട്ക
ളിൽ്്തകന്്ഇേിക്്ാൻരറഞ്്ിര്ന്്്.
േനങ്്ളഎല്്ാമ്ൻകര്തല്കമട്ക്്ാ
ൻനിര്്രദശിച്്ിര്ന്്്.ഇകൊകക്്േന
ങ്്ള അന്സേിച്്ിട്്്ം സര്്ക്്ാേിക്്്
വകവിട്്്രരായി.സ്്ിതിരമാശമായി.മ
േണസംഖയ്ക്െിക്്്െിവന്്്.രകേളത്്ി
ൽ്്സര്്ക്്ാര്്എല്്ാമ്ൻകര്തലം്എട്
ത്്ിട്്്ം േനങ്്ള്് അന്സേിക്്ാകത
രറാഡിലിറങ്്ിനെക്്്ന്്ത്കണ്്രപ്ാ്ള്്
സങ്്െംരതാന്്ി.ഇറ്്ലിയ്കെഅവസ്്
ഞങ്്കൊര്വിഡിരയായില്കെമലയാള
ത്്ിൽ്്തയാറാക്്ിസാമ്ഹയ്മാധയ്മങ്്
ളിൽ്്രങ്്്വച്്്.അത് രകകട്്ങ്്ിലം്ര
ത്്്രരര്്വീട്്ിൽ്്തകന്്കഴിയകട്്എന്്്
ആശിച്്്.
ചോദയും:നിങുുളുുതാമസികുുുനുുപപുചദ

രം ലേഡു ചോണായി എനുു് ചെടുുിരു
നുുു.നിങുുളുുചജാെിലേയുുുനുുആശുപ
പതുിയിലുുലൊൈിഡുചോഗിെലെലൊണു്ു
നിേഞുുുഎനുുുംഅേിഞുുു.ഇചപുാുളുു
സുുിതിഎങുുലന?

ഉത്്

േം:ഞങ്്
ള്്താമസിക്്്ന്്രലാംബാര്്ഡിയഎന്്
പര്രദശം കറഡ് രസാണായിസര്്ക്്ാര്്
പര്ഖയ്ാരിച്്്. ഇവികെ നിന്്്ആരക്്്ം
അകരത്്രക്ാ്പ്റരത്്രക്ാ്രരാകാ
ൻകഴിയില്്. രനഴസ്ിങ് േംഗത്്് പര്വ
ര്്ത്്ിക്്്ന്്തായതിനാൽ്്ഞങ്്ള്്ക്്്
രോലിക്്്രരാരകണ്്ിയിര്ന്്്.ആശര
പത്ിയിൽ്്കൊവിഡ്രോഗികകളകകാണ്്്
നിറഞ്് ദിവസങ്്ള. രഡാകറ്്്ര്്മാരം്
നഴസ്്മാരം്മറ്്്ആരോഗയ്പര്വര്്ത്്ക
രം്24മണിക്്്റം്വിപശ്മമില്്ാകതരോ
ലികചയ്്്ന്്്.ചികിത്്ിക്്്ന്്രഡാകറ്്്
ര്്ക്്്ംനഴസ്ിനം്ആരോഗയ്പര്വര്്ത്്ക
ര്്ക്്്ംകൊവിഡ് രരാസിറ്്ീവ്െലംവ
ന്്ത് തളര്്ത്്ിക്്ളഞ്്്. കാേയ്ങ്്കള
ല്്ാംവകവിട്്്രരാവ്കയാകണന്്് മന
സ്മപത്്്ിച്്്.ഓരോദിവസവം്ഞങ്്ള്്
േണ്്്രരരം്രേസര്േംസ്േക്്ാകര്
തല്കള്്ഓര്്മിപ്്ിക്്്ം.
ചോദയും:എനുുാണുൈീടുുിചെകുു്ലൊ

ചോണചൈേസ്എതുുിയതു?
ഉത്്േം:ഡിരോആശ്രപത്ിയിൽ്്നി
ന്്്വന്്്ക്്ീണമാകണന്്്രറഞ്്്.ക
ഠിനമായരോലിമ്ലമാക്കമന്്ാണ്ആ
ദയ്ം കര്തിയത.് വദവരമ ക്ഴപ്്കമാ
ന്്്ംഉണ്്ാവരല്,്എന്്രത്്യം്രരാകല
െിവിയ്കെമ്ന്്ിൽ്്ഇേിക്്ാന്ള്്അെ
വായിേിക്്രണഎന്്്മൗനമായിപര്ാര
ഥിച്്്.വവക്രന്്േംകചറ്തായിരനി
ച്്്.രിരറ്്ദിവസംസ്്ിതിക്റച്്്ക്െിവ
ഷളായി.ൊമിലിരഡാകറ്്്കറവിളിച്്്ഉര
രദശംരതെി.അങ്്കനകചയ്്ാരനസാധി
ക്്്മായിര്ന്്്ള്്്. ആശ്രപത്ിയിൽ്്
രോകാകത വീട്്ിൽ്്ത്്കന്് മര്ന്്്ം മ
റ്്്ം നൽ്്കിശ്പര്്ഷിക്്ാൻ ഉരരദശം
കിട്്ി.േണ്്്ക്ഞ്്്ക്ട്്ികള്ള്്വീട്്ിൽ്്
ഐകസാരലഷൻഎപത്മാപത്ംസാധയ്മാ
കണന്്് ഊഹിക്്ാമരല്ാ്. ക്ഞ്്്ങ്്
ള്്ക്്്ംരനിത്െങ്്ിയത്ഞങ്്ള്്േണ്്്
രരരേയം് തളര്്ത്്ിക്്ളഞ്്്. ഞാൻ
രതാറ്്്രരാക്രമാഎന്്്രതാന്്ിരപ്്യ
ദിവസങ്്ള്്.രനിക്്്ക്ട്്ായിച്മയം്
കചറിയശവ്ാസതെസവം്പ്ള്്ികയവ
ല്്ാകതതളര്്ത്്ിയിര്ന്്്.
ചോദയും:നിങുുളുുആശുപപതുിയിെചലുു

ചജാെിലേയുുുനുുത?ുആആശുപപതുിലയ
ആപരുയിചുുിചലു?ു
ഉത്്േം:രോലികചയ്്്ന്്ആശ്രപത്ി
യികലഅവസ്്നന്്ായിഅറിയാം,അ

വികെ വളകേ കഷ്്മാണ.് അത്
കകാണ്്്തകന്്ആശ്രപത്ിയിൽ്്ന
ൽ്്ക്ന്്ചികിത്്വീട്്ിൽ്്തകന്്ന
ൽ്്കി. രഡാകറ്്്ര്്മാര്കെ രൊണില്
കെയ്ള്്ഉരരദശവം്ലഭിച്്ിര്ന്്്.ആ
ശ്രപത്ിയിൽ്്സ്്ലമില്്ാത്്ത്കകാണ്്്
പ്റത്്്കെ്്്്കകട്്ികെസ്്്്്കചയത്്രരാ
സിറ്്ീവ്ആക്ന്്വകേരഹാട്്ൽ്്മ്റികളി
ലം്മറ്്്ംകവ്ാറവ്്്നിലാക്്ിചികിത്്
നൽ്്ക്കയായിര്ന്്്.ചിലകേകെ്്്ിൽ്്
തകന്് ചികിത്്ിച്്്. വളകേ ക്ട്തൽ്്
ര്ദ്്ിമ്ട്്്ള്്വകേആശരപത്ിയിൽ്്ഒഴി
വ്വര്ന്്മ്റയക്്്്എത്്ിക്്്ം.
പര്ായംരനാക്്ിചികിത്്നൽ്്രകണ്്
സാഹചേയ്ം ഇറ്്ലിയിൽ്് ഉണ്്ായതായി
വാര്്ത്്കളിൽ്്കണ്്്.രരാസിറ്്ീവ്ആ
കണന്്്ന്റ്ശതമാനംഉറപ്്്ണ്്ായിട്്്ം
ഒര്കെസ്്്്്കചയത്്രനാക്്ാൻരരാലം്
സാഹചേയ്മില്്ാത്്ആയിേങ്്ള്്ഇറ്്ലി
യിൽ്്ഉണ്്്.അവേിൽ്്എപത്രരര്്ചികി
സരതെി,എപത്രരര്്േക്്കരട്്്എന്്റി
യില്്. രഹാസര്ിറ്്ല്കളിൽ്്അവസാന
ശവ്ാസകമട്ക്്്ംമ്ൻപ്രവണ്്കപ്്ട്്വകേ
വിഡിരയാരകാളില്കെകാണ്ന്്എപത്
രയാരരകേരനേിൽകണ്്്.മേണാനത്്
േചെങ്്്കളില്്ാകതയപത്്്സഹായത്്ാ
ൽ്്ആയിേങ്്കളസംസക്േിക്്്ന്്കാ
ഴച്കള്്ഇറ്്ലിയിൽ്്മാപത്മല്്രലാകംമ്
ഴ്വന്മ്ണ്്ായിരല്.്..
ചോദയും: ൈീടുുിലെ േിെിതുു ഫെം െ

ണുുു.സൗമയുയകുുുുംചോഗെകുുണംതുട
ങുുിയചപുാുചഴ േിെിതുുിചുുതിലുലട കു
ടംുബംമുഴുൈൻചൈേസിലുുുപിടി
യിലുുനിനു്ുകുതേിേകുുലപടുുുഎ
നുുുപേയലടു?ു
ഉത്്േം: തീര്്ച്്യായം്. ഞ
ങ്്ള്്നാല്രരരം്കകാരറാ
ണവവറസിൽ്്നിന്്്േക്്
കപ്്ട്്്. കൊവിഡ് രോഗല
ക്്ണങ്്ളം് മറ്്്ം നന്്ാ
യി അറിയാവ്ന്്തം് ചി
കിത്്ാേീതികള്്അറിയാ
വ്ന്്തം് േക്്യായി. എ
നിക്്റിയാവ്ന്്വേിൽ്്ര
ക്തിയിൽ്് ക്ട്തൽ്് രര
രം്ഞങ്്കളരപ്ാ്കലരഹാം
ഐകസാരലഷനിലിര്ന്്്
അസ്ഖംമാറ്്ിയവോണ.്ചി
ലര്്ക്്് നന്്ായി കൊവിഡ്
വവറസിക്്്ആപക്മണമ്ണ്്ാ
യി,അവകേആശ്രപത്ിയിലാക്്ി.
എല്്ാവരം് േക്്കരട്്്. വീട്്ിൽ്്ത്്

കന്്േീവനം്രചര്്ത്്്രിെിച്്്ഇര്ന്്വ
ോണ്ഒട്്്മ്ക്്ാൽ്്രരരം്.കാേണംഇ
വിട്കത്് അവസ്് അതായിര്ന്്്.
രഹാസര്ിറ്്ലിൽ്്രരായിചികിത്്ിക്്ാ
ന്ള്്സാഹചേയ്ങ്്ളില്്ായിര്ന്്്.
ചോദയും:ഇറുുെികുുാരുലടജീൈിതേീതി

എങുുിലനയാണ?ു ലൊൈിഡുൊെതുുി
നുചരഷംഅതിലുുമാറുുമുണുുാകുലമനുു്
ചതാനുുുനുുുചണുാു?
ഉത്്േം:േീവിതത്്ിക്്്ഓരോനിമി
ഷവം് ആസവ്ദിക്്്ന്്വോണ് ഇവിട്
ള്്വര്്.ആളം്ബഹളവ്മായിനിറഞ്്്
നിന്് കതര്വ്കളായിര്ന്്് ഇറ്്ലിയി
രലത.്ക്ട്്ികള്്ആര്്പ്്്വിളികരളാകെഒ
ത്്്ക്െിയിര്ന്്രാര്്ക്്്കളം്മാള്ക
ളം്ഇന്്്ഒച്്യനക്്ങ്്ളില്്ാകതകിെക്്്
ന്്്.ആള്കള്്ക്്്രേസര്േംചിേിക്്ാ
ൻരരലം്ഭയമാണ.്എല്്ാവീട്കളില്മ്
ണ്്്പര്ിയകപ്്ട്്വകേനഷ്്കപ്്ട്്വര്്...വല്്ാ
ത്്അവസ്്.തണ്ത്്്റഞ്്മേണം
അട്കത്്വികെരയാഉകണ്്ന്്ഭീതിയിൽ്്
േീവിക്്്ന്്ക്കറമന്ഷയ്േന്്ങ്്ള്്...േ
ന്്ംതന്്നാട്്ിരലക്്്രരാകാനം്വയ്്,
അന്്ംതര്ന്്നാെികനഉരരക്്ിക്്ാ
നം്വയ്്.ഇവിെിര്ന്്്ചിത്്ിക്്്രമ്ാ്ള്്
ആകേയം് ക്റ്്കപ്്ട്ത്്ാനം് കഴിയ്
ന്്ില്്.നാട്്ികലക്െപ്്ിറപ്്്കള്്അവികെ
സരത്ാ്ഷരത്ാ്കെ,സമാധാനരത്ാ്കെ
ഇര്രന്ാ്കട്്എന്്്കര്തിയാണ്ഞങ്്
കളാകക്് ഇവികെത്്കന്് കഴിയ്ന്്ത.്
സര്നഹമ്ള്്ത്കകാണ്്ാണ്അകന്്ി
േിക്്്ന്്ത.്
ചോദയും:പപുൈാസിെൊയനിങുുളുുനാ

ടുുിലുുൈരുനുുതിലനഎതിരുുകുുുനുുതുൊ
ണുനുുിചലു?ുഅൈചോടു എനുുാണു പേ
യാനുളുുത?ു
ഉത്്േം: രസാഷയ്ൽ്് മീഡിയയില്കെ
ഇറ്്ലിക്്ാേെക്്മ്ള്്വകേ ക്റ്്കപ്്ട്
ത്്്ന്്വര്കെ വികാേങ്്കള മാനിച്്്
കകാണ്്്തകന്്രറയകട്,്േണ്്്വകയം്
നീട്്ിസവ്ീകേിച്്്ക്രെ?വവദയ്ശാസപ്ത്ം
പ്രോഗതി രനെിയിട്്്ണ്്്. വവറസിന്
ോതിയം് മതവം്, രണക്്ാേകനന്്്ം
രാവകപ്്ട്്വകനന്്്ം ഒന്്്മില്് എന്്്
രലാകം മനസിലാക്്ിയിേിക്്്ന്്്. പര്
വാസികള്്രോഗവാഹകോകണന്്കത
റ്്ായവിശവ്ാസംഈ ആധ്നികകാല
ത്്്ംരവരണാ?േീവനം്വകയിൽ്്രി
െിച്്്,കണ്്്കളിൽ്്ഭയത്്ിക്്്നിഴല്മാ
യി,സവ്ത്്ംമണ്്ിൽ്്സ്േക്്ിതമാകണ
ന്്ആത്്വിശവ്ാസരത്ാ്കെഓെിവര്ന്്
വകേഒേിക്്ലം്രെിയെച്്്മാറ്്ിനിര്്ത്്
ര്ത.്

ഡിജോജോ,ഭാരയ്സൗമയ്,മക്്ളായ
ആജേൽ,ഇമാന്ജേൽ.



രാരിസ:്കൊവിഡ്19ന്കാരണമാ
യസാർസ് ദൊവ് 2 ലവറസ്വ്
ഹാൻൈാബിക്്് "സത്്തി'തക്ന്
കയന്്്കോദബൽസമ്്ാനദജതാ
വായ ശാസപ്ത്ജ്്ൻ. എയ്ഡ്സ്
ലവറസികനതിരായ വാക്സിൻ
വികസിപ്്ി ക്്ാന്ളള പശ് മത്്ിനി
കടയാണ്കൊവിഡ്19ലവറസ്മ
ന്ഷയ്രി ദൈക്്് രടർന്്കതന്്്ം
അദദ് ്ഹം.  പെ് ഞ്്്ശാസപ്ത്ജ്്ൻ
ല്ക് ദൊണ്്ഗ്്ി റാണ,്കൊദോണ

ലവറസ്മന്ഷയ്രിദൈക്്്രടർന്്
ത് മ്ഗങ്്ളിൽ നിന്്ാകണന്്
ലചനയ്കടവാേങ്്കളപ്ർണമാ
യിതള്്ിരംഗക്ത്ത്്ിയത.്
സാർസ് ദൊവ് 2ലവറസിക്്്

ജനിതകഘടനഇതിന്വയ്ക്്മാ
യ കതളിവാകണന്്്ം ദൊണ്്ഗ്്ി ർ
പെ്ഞ്്്ടിവിചാനൽസിനയ്്സിന്
നൽകിയ അഭിമ്ഖത്്ിൽ രറ
ഞ്്്. ഹയ്്മൻ ഇമയ് ്ദോകഡെി
ഷയ്ൻസി ലവറസി(എച്്്ഐവി)

ക്്് ജനിതകഘടനയ്ക്്്സമാന
മായഘടകങ്്ൾസാർസ്ദൊവ്2
ലവറസില്ണ്്്.  മദൈറിയയ്ക്്്
കാരണമായദോഗാണ്വിന്സമാ
നമായഘടകങ്്ളം്ഈലവറസി
ല്ണ്്്.വ്ഹാൻലവദോളജിൈാബ്
ലവറസ് ദവഷണത്്ിന് ദവണ്്ി
മാപത് മ്ള്്താകണന്്തം് കൊദോ
ണ ലവറസ്കള്കട ഗദവഷണ
ത്്ിൈാണ് ഈ ൈാബിന് ലവേ
ഗധ്യ് കമന്്തം്ക്ടി  ദചർത്്്വാ
യിച്്ാൽഇക്്ാരയ്ംവയ്ക്്മാക്കമ
ന്്്ംദൊണ്്ഗ്്ിർ.
പെ്ഞ്്്ലവദോളജിസ്്്്് പെ്ാദ്ക്

യിസ്ബദരസിന്സിയ്മായിദചർ
ന്്്എച്്്ഐവികക്ണ്ത്്ിയഗദവ
ഷകനാണ്ദൊണ്്ഗ്്ിർ.അത്കൊ
ണ്്്തക്ന്ദൊണ്്ഗ്്ിറിക്്്നിഗമ
നത്്ിന്ശാസപ്ത്ദോകത്്്വൈിയ
പര്ാധാനയ്മ്ണ്്്.എന്്ാൽ,ഈവാ
േക്ത് തള്്ി  ചിൈ ശാസപ്ത്ജ്്
രം്രംഗത്്്ണ്്്.
കൊവിഡ്ലവറസ്വ്ഹാൻൈാ

ബിൽനിന്്്മന്ഷയ്രി ദൈക്്്രട
ർ ന്്താ കണന്്് ദന ര ദ്ത ് ദോ
ക്സ ് ന്യ ്സ ് റി ദ്പ ്ർ ട്്് കച യ്തി 
ര ്ന്്്. വ വ്്ാ ല ്ക ളി ൽ നി ന്്്ൈാ 

ബി കൈ  ഗ ദവ ഷ ക യി ദൈ ക്്്ം
രി ന്്ീ ട ് അ വ ര ്കട  ആൺ
സ്ഹ്ത്്്വ ഴി  സ മ ്ഹ
ത്്ി ദൈ ക്്്ം  ര ട ർ ക്ന ്
ന്്ാ യി ര ്ന്്് റി ദ്പ ്ർ 
ട്്്.  ഇ തി ന ്രി ന്്ാ കൈ
ലചന യ്ക്്് മ ്ന്്റി 
യി പ്്്മാ യി  യ ്എ സ്
പ്ര സി ഡ ്്്് ദോണ
ൾ ഡ ് പ ട്ം പ ് രം ഗ 
ക്ത്ത്്ി .  ലച ന

അറി ഞ്്്കൊണ്്ാ ണ് ദ ്ര ത്്ം
വ ര ്ത്്ി വ ച്്കത ക്്ി ൽ  ക ട ്ത്്
പ്ര ത യ്ാ ഘാ ത മ ്ണ്്ാ ക ്കമ ന്്ാ യി 
ര ്ന്്് പ ട്ം രി ക്്് താ ക്്ീ ത .്  യ ്
ദോ ര യ് ൻ  രാ ജ യ് ങ്്ളം്  ഓ സ ദ് പ്ട 
ൈി യ യം് സ മാ ന സ്ച ന ക ൾ ന 
ൽകി യി ട്്്ണ്്്. 
ദോഗംരടർന്്ദശഷംആദോള

സമ്്ദ ് വ യ് വസ്്ലകപ്്ി ടി യി ൈാ 
ക്്ാ ൻലചനനട ത്്ി യ പശ് മ ങ്്
ളം്  ദോഗത്്ി ക്്് ഉ റ വി ട ക്ത്
ക്്്റി ച്്്ള്് വി വര ങ്്ൾ രഹസയ്
മാ ക്്ി വച്്ത്മാ ണ് കമയ് ്ണി സ്്്്്
രാ ഷ്പ ട് ത്്ി കനതി ദര ദോകരാ ജ യ് 
ങ്്ള്കടസംശയമ്നനീ ളാ ൻകാ
രണം. 
2003കൈ സാർ സ് ദോഗക്ത്

ത്്്ട ർ ന്്് ലവറസ്കകളക്്്റി 
ച്്്ള്്രഠനത്്ി ന്ദവണ്്ി ലചന
സ്്ാരി ച്്താ ണ് വ്ഹാനി കൈ
ലവദോളജിഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്. വനയ്ജീ
വികള്കടമാംസംവിൽക്്്ന്്മാർ
ക്്റ്്ി ന് സമീരക്ത് ൈാബിൽ രാ
ജയ്ാത്്രനിൈവാരത്്ില്ള്്സ്ര
ക്്കൾരാൈിക്്്ന്്ികല് ്ന്്്ംഗ
ദവഷകരിദൈക്്്ലവറസ്ര
ടരാൻഎല്്ാസാധയ്തകള്
മ്ക്ണ്ന്്്ം അന്്് ത
ക്ന്യ്എസ് ഉൾകപ്്
കട രാജയ്ങ്്ൾ ച്
ണ്്ിക്്ാട്്ിയിര്
ന്്്. എന്്ാൽ,
അന്്്ഇത്നി
ദഷധിക്്്ക
യായിര്ന്്്
ലചന.
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ഇനിവരംു,
കരുതലുളുുസമുഹം

സന്്ീപ്ഭണ്്ാരി
ഇത്ദൊ

കോര്
സാഹചരയ്ം എ
ക്്് ജീവിതത്്ി
ൽകണ്്ിട്്ില്്.എ
നിക്്്55വയസാ
യി.രൈ പര്തിസ
ന്്ി സാഹചരയ്
ങ്്ളില്കടയം്ക
ടന്്്ദൊയിട്്്
ണ്്്.അതികോന്്്

1974ൈാണ.്1991ൽഔദേ്ോഗികജീവി
തംആരംഭിച്്ഞാൻ1997കൈഏഷയ്ൻ
പര്തിസന്്ികാൈത്്്അതിക്്്നട്വി
ൈായി.രിന്്ീട്സാഴസ്്(അന്്്ഞാൻ
സിംഗപ്്്രിൈാണ)്, ദോട്്്ദൊംബബി
ൾ,2008കൈആദോളമാന്്്യം,എച്്്1എ
ൻ1... എന്്ാൽ ആദോളതൈത്്ിൽ
കൊവിഡ് 19സ്ഷ്്ിക്്്ന്്ആഘാത
ത്്ികോപ്്ംവരില്്ഇവകോന്്്ം.
എന്്്കൊണ്്ാണത?്
1.ആദോളസാമ്്ത്്ികവയ്

വസ്്യ്കട ഒര് ഭാഗകത്്
മാപത്ംബാധിച്്ദോഅകല്്
ക്്ിൽസാമ്്ത്്ികപര്തി
സന്്ിമാപത്ദൊആയി
ര്ന്്് അവ. ഇക്്്റി
ആദോളപര്തയ്ാഘാത
മാണ്ണ്്ാക്്്ന്്ത.്
ന്റിദൈകറ രാജയ്ങ്്
ള്കട (വൈിയവയട
ക്്ം)യഥാർഥഇദക്്
ണമികയ (വാണിജയ്ം,
വയ്വസായം,ദസവനം,
നിർമാണം)ഗ്ര്തരമാ
യി ബാധിക്്്ന്്്. ധന
ദമഖൈകയ തകർക്്്ന്്്
(ഓഹരിവിരണികൾതക
ര്കയാണ)്. ഇകോര് ധന
കാരയ് പര്തിസന്്ി മാപത്മല്്.
അതിനം്മ്കളിൽഒര്ഭീതി,അ
നിശ്്ിതതവ്ം...അത്ബിസിനസിക്്്
ത്ടർച്്യക്്്്ള്്ആത്്വിശവ്ാസകത്്
ബാധിക്്്ന്്്.
2.മ്ൻപ്പര്ശന്ങ്്ള്ണ്്ായദപ്്ൾ-

ഉോഹരണത്്ിന്2008കൈസാമ്്ത്്ി
ക പര്തിസന്്ി- വളകര ഉയർന്് ഏ
ദൊരനദ്ത്കട ശക്്മായി പര്വർ
ത്്ിച്്്.രദക്,്ഇക്്്റിരത്കക്്യാ
ണ്ത്ടങ്്ിയത,്രദക്,്അവസാനം
ഊർജിതമായിട്്്ണ്്്.ഏതായാലം്കഴി
ഞ്്പര്തിസന്്ികാൈത്്്പര്മ്ഖസാ
മ്്ത്്ികവയ്വസ്്കള്കടകോകക്്ര
ൈിശനിരക്്്കൾ5-7ശതമാനംദറഞ്്ി
ൈായിര്ന്്്.2008ൽഅത്രണ്്്ശതമാ
നംദറഞ്്ിദൈക്്്ക്ത്്കനക്റയക്്്ാ
നായി.സാമ്്ത്്ികവയ്വസ്്യിലം്ജ
നങ്്ള്കടദൊക്്റ്്ിലം്അതിക്്് പര്
തിെൈനമ്ണ്്ായി.ഇന്്്ഈട്ൾവള
കരദ്ർബൈമാണ.്ശരാശരിരണ്്്ശത
മാനം നിരക്്ിൽ നിന്്് ക്ട്തകോ
ന്്്ംക്റയക്്്ാനില്്ദല്.്കനഗറ്്ീവ്നി
രക്്്കളായാൽ നിദക്്രകരില്ണ്്ാ
ക്്്ന്്പര്തയ്ാഘാതംവല്താണ,്കരൻ
ഷൻകാകരമറക്്ാനാവില്്.ഡിവിഡ്്്്
കട്്്കൾ അതിക്്് ആപശ്യിച്്്നിൽ
ക്്്ന്്വകരയം്ബാധിക്്്ം.
3.2008കൈമാന്്്യകത്്ത്്്ടർന്്്ള്്

കബൽറ്്് മ്റ്ക്്ൈിക്്് പര്തയ്ാഘാത

ത്്ിൽനിന്്്രൈസാമ്്ത്്ികവയ്വ
സ്്കളം്ഇനിയം് ദൊചിതമായിട്്ില്്.
ഇദപ്്ഴകത്്ധനനയംകചൈവഴിക്്ല്
കള്ദടതാണ.്എക്്് ജീവിതകാൈത്്്
മ്ൻകൊരിക്്ലം്സർക്്ാര്കൾഇപത്
ദയകറ കചൈവഴിച്്ിട്്ില്്.അത്വളകര
അതയ്ാവശയ്വം്ശരിയായതീര്മാനവ്
മാണ.്എന്്ാൽ,വരം് വർഷങ്്ളിലം്
ഏകതക്്ിലം്തരത്്ില്ള്്കബൽറ്്്മ്
റ്ക്്ല്കൾദവണ്്ിവരം്.
4. രണ്്ാം ദോക മഹായ്ദ്്ത്്ിന്

ദശഷംശരിയായാലം്കതറ്്ായാലം്ദന
ത്തവ്ത്്ിന്ദോകംഉറ്്്ദോക്്ികക്്
ണ്്ിര്ന്്ത്സമ്്ന്്രാജയ്മായഅകമരി
ക്്യിദൈക്്ാണ.്രാപഷ്്്ീയമായായാലം്
ദകപന്്്ബാക്്്നടരടികളിൈായാലം്അ
ത് ബാധകം. ഒര്രരിധി വകരകയക്്ി
ലം്ഇദപ്്ൾഅതിക്്്ക്റവ്ണ്്്.അ

ത്കൊണ്്്ത
കന്്

രൈ രാജയ്
ങ്്ള്കടയം് രൈ നടരടികളം് തമ്്ി
കോര് ദോജിപ്്ില്്. ആത്്വിശവ്ാസം
പ്നകരട്ക്്ാൻവണ്്ംക്തയ്മായ ഏ
ദൊരനമില്്.ഇത്സാധാരണസമയ
വ്മല്്.

ഇ  നുുു കാ  ണ ു നുു  തി  നുുു 
പരു  തയുാ  ഘാ  ത  ങുു  ൾ
രാവകപ്്ട്്തം് അവികസിതവ്മായ

രാജയ്ങ്്ൾക്ട്തൽകഞര്ങ്്്ം.അവ
ര്കടകഞര്ക്്ംപ്തിയകാരയ്മകല്്ക്്ി
ലം്ദഃ്ഖകരമാണ.്ആദോളതൈത്്ിൽ
ോരിപേ്യ്ാവസ്്യക്്്് ദൊസിറ്്ീവ് മാറ്്
ങ്്ൾ ഉണ്്ായിക്ക്ണ്്ിരിക്്്ദ്പ്ഴാ
ണദല്്ഈതകർച്്.ഇദപ്്ൾനാംകാ
ണ്ന്്ത്വളകരവൈികോര്തിരിച്്ടി
യാണ.് മാർക്്റ്്്കൾ തിരിച്്്വരാൻ
അഞ്്ിദൈകറവർഷകമട്ദത്്ക്്ാം.ഇട
ത്്രക്്ാരിൽഅത്വൈിയസാമ്്ത്്ി
കപര്തയ്ാഘാതമ്ണ്്ാക്്്ം.കരൻഷൻ
കാര്കടയം് ജീവനക്്ാര്കടയം് വര്
മാനവർധനസത്ംഭിക്്്ം.കോഴിൈിൽ

അനിശ്്ിതതവ്ംക്ട്ന്്ത്യ്വാക്്കള
സമ്്ർേത്്ിൈാക്്്ം.ബാങ്്്കളം്ദൊ
ർപ്്ദററ്്്കളം്രംഗത്്ിറദങ്്ണ്്സമയ
മാണിത.്രദക്,്അവയക്്്്ംദനരിടാ
ൻകനഗറ്്ീവ്ഘടകങ്്ള്ണ്്്.

എ  നുുി  നൊ  നകു ു
പരു  തീ  കുു വ  യകുുുാം?
1.ജനങ്്ൾകതര്വ്കളിദൈക്്്മട

ങ്്ികയത്്്ന്്തം്സമ്ഹങ്്ൾഒന്്ി
ച്്്ദചര്ന്്തം്നമ്ക്്ിനിയം്കാണാ
നാവം്.നമ്കക്്ല്്ാംഭ്മിദോട്കര്ത
ല്ണ്്ാകം്.
2.നിർഭാഗയ്വാന്്ാകരസഹായിക്്ാ

ൻ തയാറാവ്ന്്,ക്ട്തൽ കര്തല്
ള്്ഒര്സമ്ഹമ്ണ്്ാവാം.ഞാൻഎന്്
തികനക്്ാൾനമ്്ൾഎന്്തിന്പര്ാമ്
ഖയ്ംകിട്്ാം.
3.അതയ്ാർത്്ിയ്കടയം്താകഴത്്

ട്്്മ്തൽമ്കളിൽവകരകൊര്ത്്മി
ല്്ാത്്ശമ്്ളവയ്തയ്ാസങ്്ള്ദടത്
മായസംസക്ാരത്്ിന്അത്്്യമാ
കാം.അതയ്ാവശയ്ങ്്ൾക്്്ജന
ങ്്ൾക്ട്തൽപശ്ദ്്നൽക്
കയം്ആഡംബരങ്്ൾക്്്
രിന്്ാകൈ ദൊക്ന്്ത്
ക്റയ്കയം്കചയ്്്ം.ക്
റച്്ാകണക്്ിൽ ദൊലം്
കഴിയ്ന്്പത് േീർഘകാ
ൈദത്്ക്്്സമ്്ാേിക്്ാ
ൻദോക്്്ം.
4.ൈാഭംമാപത്മല്്ജീവ

നക്്ാകരയം് വിൈമതി
ക്്്ന്് കോഴില്ടമ സ
മ്ഹങ്്ള്മായിയഥാർഥ
ബന്്ം കകട്്ിപ്്ട്ക്്്ം.
വാക്്്കളിൽ മാപത്മല്്ാ
കത പര്വ്ത്്ികളിലം് ദന

ത്തവ്ംകാണിക്്്ന്്എകസ്ി
കയ്്ട്്ിവ്കൾദോൾദൊഡല്ക

ളാവാൻപശ്മിക്്്കയം്േീർഘകാ
ൈാടിസ്്ാനത്്ിൽചിത്്ിക്്്കയം്

കചയ്്്ം.
5.ക്ട്തൽസഹിഷണ്്തയ്ള്്സ

മ്ഹവം്ദനത്തവ്ങ്്ള്കടആവിർഭാവ
വം്ഉണ്്ാകാം.രാപഷ്്്ീയത്്ിൽരാജയ്ത
പത്്്ജ്്ക്്്ഉേയംചിൈദകസ്കളിൽ
നിർണായകമാവം്.
ആദോളതൈത്്ിൽഅതിശയകരമാ

യചിൈസംഭവങ്്ൾനാംഇദപ്്ൾകാ
ണ്ന്്്.പര്ായമായവകരയം്ഭവനരഹി
തകരയം്ദ്ർബൈകരയം്സഹായിക്്ാ
ൻസമ്ഹങ്്ൾഅണിനിരക്്്ന്്്.ക
ര്ണകോന്്്ംനശിച്്ിട്്ികല്്ന്്ർഥം.
രദക്,്എത്്ാണ്ത്ങ്്ിനിൽക്്്

ന്് ദരടി? രതിവ് ജീവിതത്്ിദൈക്്്
ള്് തിരിച്്്വരവ,് ആദോള മാന്്്യം.
1929കൈയ്എസികൈമാന്്്യത്്ിദൈക്്്
ഞാകോന്്്ദോക്്ി.ജനങ്്ള്കടജീ
വിതം,മരണം,ഭയം,ോരിപേ്യ്ം-പര്തയ്ാ
ഘാതംരാരമയ്ത്്ിൈായിര്ന്്്.
----
രഞ്്ാബ് നാഷണൽബാക്്് ഇ്്്ർ

നാഷണൽൈിമിറ്്ഡ്(രിഎൻ്്ബിഐ
എൽ- യ്കക) സവ്തപത്്് ദോൺ എ
കസ്ികയ്്ട്്ിവ്ഡയറകറ്്്റാണ് ദൈഖക
ൻ.ദോർഡിക്്്റിസക്്കമ്്ിറ്്ിഅധയ്
ക്്ൻ.വടക്്ൻഅയർൈണ്്ിൽജനിച്്്.
ൈണ്്നിൽതാമസം.

റാപ്്ിഡ്യരസ്്്്്കളമ്ായിഡൽഹി
നയ്്ഡൽഹി:ഡൽഹിയികൈ
കൊവിഡ്ദോട്്്സദ്ൊട്്്ക
ളിൽവയ്ാരകമായിറാപ്്ിഡ്
ആ്്്ിദോഡി കടസ്്്്്കൾ
ആരംഭിച്്്.42,000കിറ്്്കൾ
ഇതിന്ദവണ്്ിസമാഹരിച്്ി
ട്്്കണ്്ന്്് സംസ്്ാന ആ
ദോഗയ് മപത്്്ിസദത്യന്്ർജ
യിൻരറഞ്്്.ഇന്്കൈയാ
ണ് റാപ്്ിഡ് കടസ്്്്്കൾക്്്
ത്ടക്്മിട്്ത.്
ആകക76ദോട്്്സദ്ൊട്്്

കളാണ്ഡൽഹിയില്ള്്ത.്
എട്്്പ്തിയ ദൊണ്കൾ
കഴിഞ്്േിവസം ക്ട്്ിദച്്ർ
ത്്താണ.് സംസ്്ാനത്്്
കൊത്്ം ദോഗികള്കട എ
ണ്്ംരണ്്ായിരദ്ത്ട്അട്
ക്്്കയാണ.്രിസിആർകട
സ്്്്ിക്്്ക്തയ്തയികല്്ക്്ിലം്
സമ്ഹത്്ിൽ ദോഗവയ്ാര
നത്്ിക്്്തീപവ്തഅതിദവ
ഗമറിയാൻറാപ്്ിഡ്കടസ്്്്്ക
ൾസഹായിക്്്ം.രിസിആ
ർ കടസ്്്്്കകളഅദരക്്ിച്്്
കചൈവം്സമയവം്വളകര
ക്റവാണ്റാപ്്ിഡ്കടസ്്്്്ക
ൾക്്്. 20-30 മിനിറ്്ിന്ള്്ി
ൽെൈമറിയാകമന്്്വിേഗധ്
ർ.
ദോട്്് സദ്ൊട്്്കളിൽ

ദോഗവയ്ാരനംതടയ്ന്്തി
ന്ള്്തീപവ്രരിപശ്മത്്ിൈാ
ണ് സർക്്ാർ. വീട്കയറി
യ്ള്് നിരീക്്ണവം് രരി
ദോധനകളം് നടക്്്ന്്്.
ദോർത്്്ഡൽഹിയികൈജ
ഹാംഗീർപ്രിയിൽ ഒര് വി
ശാൈ ക്ടം്ബത്്ികൈ 31
അംഗങ്്ൾക്്്കഴിഞ്്േിവ
സം കൊവിഡ് സ്്ിരീകരി
ച്്ിട്്്ണ്്്.
ദോഗവയ്ാരനസാഹചരയ്

ത്്ിൽ ഡൽഹിയികൈ ദോ
ക്ഡൗണിൽഇളവ്കൾഅ
ന്വേിക്്ാനാവികല്്ന്്് മ്
ഖയ്മപത്്്ിഅരവിന്്്കകജരി
വാൾഇന്്കൈവയ്ക്്മാക്്ി.
ച്ര്ങ്്ിയത്ഒരാഴച്കയക്്ി
ലം് കർശന നിയപത്്്ണം
ദവണ്്ിവര്കമന്്്ം അദദ്്
ഹം.ലവറസ്വയ്ാരനത്്ി
ന് ദവഗമാർജിച്്തായാണ്
കാണ്ന്്ത.്ജീവന്കൾര
ക്്ിക്്ാൻദോക്ഡൗൺക
ർശനമായിരാൈിദച്്തീര-്
അദദ്്ഹംരറഞ്്്.
ദോഗൈക്്ണങ്്ളില്്ാ

ത്് ആള്കൾക്്് ദോഗം
സ്്ിരീകരിക്്്ന്്്ണ്്്.അട്
ത്്ികടദശഖരിച്്736സാം
രിള്കളിൽ186ലം്കൊവി
ഡ് സ്്ിരീകരിച്്്. ഇവർ
കക്്ന്്്ംകൊവിഡ്ൈക്്
ണങ്്ളില്്ായിര്ന്്്.ഇതി
ൽ ഒരാദോട് സംസാരിച്്
ദ്പ്ൾ സർക്്ാർ നടത്്്
ന്് ദകപന്്്ത്്ിൽ ഭക്്ണ
വിതരണത്്ിൽഏർകപ്്ട്്ി
ര്ന്്യാളാണ.് അത്കൊ
ണ്്്തകന്്ഈഭക്്ണവി
തരണ ദകപന്്്ത്്ികൈത്്ി
യവര്കടകയല്്ാം റാപ്്ിഡ്
കടസ്്്്്നടത്്ാൻനിർദേശി
ച്്ിട്്്ണ്്്-കകജരിവാൾരറ
ഞ്്്.േിവസംരത്്്ൈക്്
ദ്ത്ളം ദരർക്്ാണ് ഡ
ൽഹിസർക്്ാർ ഭക്്ണം
വിതരണം കചയ്്്ന്്കത
ന്്്ം മ്ഖയ്മപത്്്ി. ദോക്
ഡൗണിൽ ഇളവ് അന്വ
േിക്്്ന്്ത് സംബന്്ിച്്്
ഏപര്ിൽ 27ന് രരിദോധി
ക്്്കമന്്്ചീഫ്കസപക്ട്്റി
വിജയ്ദേവ്ഉത്്രവിറക്്ി
യിട്്്ണ്്്.

ഡൽഹിയിസൈസൊവിഡ്
ഐസൊകൈഷൻയണ്ിറ്്്
ലെനയ്ംഏസറ്ട്ത്്്്
നയ്്ഡൽഹി: രാജയ്ത്്് കൊ
വിഡ് 19 ബാധിതർക്്് ദവ
ണ്്ിസജ്്മാക്്ിയഏറ്്വം്വ
ൈിയഐകൊദൈഷൻയ്ണി
റ്്ിക്്്നിയപത്്്ണംലസനയ്ം
ഏകറ്്ട്ത്്്.
ഡൽഹിനദര
ൈയികൈ ദക
പന്്്ത്്ിൈാണ്
ലസനയ്ത്്ി
ക്്്കമഡിക്്
ൽ സംഘ
കത്് നിദോ
ഗിച്്ത.് ആറ്
കമഡിക്്ൽ
ഓെിസർമാരം് 18 രാരാകമ
ഡിക്്ൽ ജീവനക്്ാര്മ്ൾ
കപ്്കട40ദരരടങ്്്ന്്ലസ
നികസംഘംരാവികൈഎട്്്മ്
തൽരാപത്ിഎട്്്വകരഇവികട
രാർപ്്ിച്്ിട്്്ള്്ര്കട രരിചര
ണംനിർവഹിക്്്ം.രാപത്ിഡ
ൽഹിസർക്്ാരിന്കീഴില്ള
ള കമഡിക്്ൽസംഘത്്ിനാ
കം്ച്മതൈ.എന്്ാൽ,ലസ
നയ്ത്്ിക്്്സംഘംആശ്ര
പത്ിയില്ണ്്ാകം്.
നിസാമ്ദ്്ീൻ മർക്്സികൈ

തബ്ൈീഗ്സദമ്്ളനത്്ിൽര
കക്്ട്ത്്932ദരരാണ്നദര
ൈ ദകപന്്്ത്്ില്ള്്ത.് ഇവരി
ൽ250ദരർവിദേശികളാണ.്
362 രർ ദോഗബാധിതർ.
ലസനയ്ത്്ിക്്്കപ്ൊെഷന
ൽസമീരനംകാരയ്ങ്്ൾക്ട്

തൽഎള്പ്്മാക്്്കമന്്്ഡ
ൽഹിആശ്രപത്ിയികൈദോ
കറ്്്ർമാർ.ഡൽഹിസർക്്ാർ
സംവിധാനങ്്ള്മായി ദചർ
ന്്് പര്വർത്്ിക്്്കമന്്്

ലസനയ്ം അറി
യിച്്്.
രാജയ്ത്്ാകക

15000ദൈകറദോ
ഗബാധിതരിൽ
4000ദൈകറദരർ
നിസാമ്ദ്്ീൻസ
ദമ്്ളനത്്ിൽര
കക്്ട്ത്്വരാ
ണ.്നദരകൈദക

പന്്്ത്്ിൽ രാർപ്്ിച്്ിട്്്ള്് ത
ബ്ൈീഗ്അംഗങ്്ൾചികിത്്ാ
സംവിധാനദത്്ട്പ്ർണമാ
യിസഹകരിക്്്ന്്്കണ്്ന്്്
ലസനയ്ം അറിയിച്്്. ദനര
ദത്,് ഉത്്ർപര്ദേശികൈ മീറ
റ്്ിൈടക്്ം ആശ്രപത്ികളിൽ
തബ്ൈീഗ്അംഗങ്്ൾ ജീവന
ക്്ാദോട്ദൊശമായികരര്മാ
റിയിര്ന്്്.വനിതാനഴസ്്മാ
ർക്്്മ്ന്്ിൽവിവസപ്ത്രായി
നടക്്്കയം്അശ്്ീൈംരറയ്
കയം്കിടക്്യിൈടക്്ംത്പ്്്
കയം് കചയത്തികനത്്്ടർ
ന്്് ഇവകര രാർപ്്ിച്്ിര്ന്്
ദകപന്്്ങ്്ളിൽനിന്്്വനിത
ജീവനക്്ാകരരിൻവൈിച്്ിര്
ന്്്.നിരവധിദരർകക്്തിദര
ദേശസ്രക്്ാനിയമപര്കാരം
ദകകസട്ക്്്കയം്കചയത്.്

അഹമ്്ദാബാദിൽവയ്ാപകപരിസോധന,
1000കരന്്്സോഗബാധിതർ
അഹമ്്ോബാദ:് ഗ്ജറാത്്ിൽ ഇന്്കൈ
കൊവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്ത്228ദരർക്്്.ഇ
ദോകട സംസ്്ാനക്ത് കൊത്്ം കൊ
വിഡ്ദോഗികൾ1604ആയിഉയർന്്്.
അഞ്്്ദരർക്ടിമരിച്്ദോകടകൊത്്ം
മരണം 58 ആയി. പ്ത്തായി ദോഗം
സ്്ിരീകരിച്്വരിൽ140ദരരം്അഹമ്്
ോബാേിൈാണ.്ഇദോകടജില്്യികൈദോ
ഗബാധിതർ1002ആകയന്്്ആദോഗയ്മ
പത്്്ാൈയംപര്ിൻസിപ്്ൽകസപക്ട്്റിജയ
ത്്ിരവിരറഞ്്്.അഹമ്്ോബാേിൽമാ
പത്ംദോഗംബാധിച്്്29ദരർഇത്വകര
മരിച്്ിട്്്ണ്്്.വയ്ാരകരരിദോധനമ്ൈ
മാണ്അഹമ്്ോബാേികൈദോഗികള്കട
എണ്്ത്്ിൽവർധനയ്ണ്്ാക്ന്്കതന്്്
മ്നിസിപ്്ൽദൊർപ്്ദറഷൻകമ്്ിഷണ
ർവിജയ്കനഹറ്രറഞ്്്.
സ്ററ്്ിൽ67പ്തിയദകസ്കൾസ്്ി

രീകരിച്്്. ഇദോകട അവികട കൊത്്ം
ദോഗികൾ 220ആയിട്്്ണ്്്. വദോേര
യിൽകൊത്്ം166ദരർക്്ാണ്ദോഗം.
രാജദ്ൊട്്ിൽമ്പ്്ത്്ഞ്്്ംഭാവന്ഗറിൽ
മ്പ്്ത്്ിരണ്്്ംദരർക്്്ഇത്വകരകൊ
വിഡ്സ്്ിരീകരിച്്്.ആനന്്്-28,ബറ്
ച്്്-22,ഗാന്്ിനഗർ-17,രത്്ാൻ-15

വീതംദോഗികള്ണ്്്.വയ്ാരകരരിദോധ
നയാണ്സംസ്്ാനത്്്നടക്്്ന്്കത
ന്്്സംസ്്ാനസർക്്ാരം്രറയ്ന്്്.ഇ
ത്വകര28,212സാംരിള്കൾരരിദോ

ധിച്്്.അഹമ്്ോബാേിൽഅതിസ്ക്്്മ
തദോകടയ്ള്്നിരീക്്ണവം്രരിദോ
ധനകളം് നടക്്്ന്്്കവന്്് സർക്്ാർ.
ഇന്്കൈദോഗംസ്്ിരീകരിച്്വരിൽനി
രവധിദരർദോഗൈക്്ണങ്്ളില്്ാത്്വ
രായിര്ന്്്.അഹമ്്ോബാദ്മ്നിസിപ്്
ൽ പര്ദേശത്്്നിന്്് തകന്് 14,000
സാംരിള്കൾരരിദോധിച്്്. 80 ൈക്്
ദ്ത്ളം ആള്കള്ള്് നഗരത്്ികൈ
കൊവിഡ്ദോട്്്സദ്ൊട്്്കളിൽനിന്്ാ
ണ്ഏകറസാംരിള്കളം്രരിദോധിച്്
ത.് ഡൽഹിയ്മായി താരതമയ്ം കചയ്്്

ദപ്്ൾരണ്്രയിരട്്ിസാംരിള്കൾഅഹ
മ്്ോബാേിൽരരിദോധിച്്്കവന്്ാണ്മ്
നിസിപ്്ൽദൊർപ്്ദറഷൻഅവകാശകപ്്
ട്്ത.്
ക്്സ്്്്ർഏരിയകളിൽആദോഗയ്പര്വർ

ത്്കർകചക്്പ്്്നടത്്്ന്്്.സംശയമ്
ള്്വര്കട സാംരിള്കൾ എട്ക്്്ന്്്.
ദോഗൈക്്ണംപ്റത്്്കാണിക്്ാത്്വ
രിലം്ദോഗംസ്്ിരീകരിക്്ാൻഇത്ഉര
കരിക്്്ന്്്.അത്കൊണ്്്തകന്്ഞങ്്
ൾക്്് അതിദവഗം കൊവിഡികന കീഴട
ക്്ാനാവം്- വിജയ് കനഹറ്അവകാശ
കപ്്ട്്്.നഗരത്്ിൽ70ശതമാനംദകസ്
കളം് കകണ്്ത്്ിയത് സജീവ നിരീക്്
ണ-രരിദോധനാസപ്ട്ാറ്്ജിമ്ൈമാകണ
ന്്്ംകനഹറ്രറഞ്്്.മറ്്്നഗരങ്്ളം്
ഇദതസപ്ട്ാറ്്ജിരിന്്്ടരണകമന്്്ംഅ
ദദ്്ഹം.അസ്ഖബാധിതരായിദോകറ്്്ർ
മാകര സമീരിച്്വർക്്് കൊവിഡ് രരി
ദോധന നടത്്ി ദോഗം സ്്ിരീകരിച്്
203 ദകസ്കൾ നഗരത്്ില്കണ്്ന്്്ം
കനഹറ്. നഗരത്്ിൽ ചികിത്്യില്ള്്
ദോഗികൾക്്് രരീക്്ണാടിസ്്ാനത്്ി
ൽ പ്്ാസമ് കതറാപ്്ി ആരംഭിക്്്കയാ
കണന്്്ംഅദദ്്ഹം.

വൈറസിന്്് ഉറൈിടം വഹ്ാൻ ലാബ:് നൊബേൽ ബേതാവ്

ഗ്ജറാത്്ിൽ
രോഗിേള്റെഎണ്്ത്്ിൽ

ക്തിപ്്്

ഏററ്്ട്ത്്ത്
തബ്ലീഗ്അംഗങ്്റെ
പാർപ്്ിച്്ിട്്്ള്്
നരേലരേനദ്്്ം

അൾടര്ാവയലറ്്്അണ്നാശിനിയൊര്ക്്ി
നാവികസേന
മട്്ാദഞ്്രി:കൊദോണദോഗപര്തി
ദോധത്്ിൽഅൾപട്ാവയൈറ്്്അ
ണ്നാശിനികോര്ക്്ി കൊച്്ി േ
ക്്ിണ നാവിക കമാൻഡ.് കൊ
ദോണലവറസ് ദോഗഭീതിയിൽ
വിവിധയിടങ്്ളം് മ്റികളം് ദോ
ഗാണ്മ്ക്്മാക്്്ന്്പ്തിയസം
വിധാനമാണ്യ്വിയ്ണിറ്്്.
ദോഹകവചത്്ിൽരണ്്് അൾ

പട്ാ വയൈറ്്് ബൾബ്കള്മായ്ള്്
താണ്യ്ണിറ്്്. ഇവസ്്ാരിക്്്
ന്് മ്റി സമ്്്ർണ അണ്വിമ്
ക്്മാക്്്ന്്ദോകൊപ്്ംസ്രക്്ി
തഅത്്രീക്്കൊര്ക്്്കമന്്താ
ണ്ദനട്്ം.േക്്ിണനാവികകമാൻ
ഡിക്്്ദനവൽഷിപ്്്റിപ്്യർയാർ
ഡ്നിർമിച്്യ്ണിറ്്ിന്5,000ര്ര

യാണ്കചൈവ.്
ദോട്്്കൾ,കാർഡ്കൾ,കവറ്

കൾ,ഡയറി,കൊലബൽ,ദരനക
ൾ,ദോണ്കൾ,താദ്ക്ല്കൾ,
ഇതരസർജിക്്ൽഉരകരണങ്്ൾ
എന്്ിവഅണ്വിമ്ക്്മാക്്ാൻ
കഴിയ്ന്് യ്ണിറ്്ാണിത.് മാർച്്്
31ന്മം്ലബഐഐടിയിൽഅ
വതരിപ്്ിച്്പര്ബന്്ംഅടിസ്്ാന
മാക്്ിയാണ്ഈഅൾപട്ാവയൈറ്്്
അണ്നാശിനിയ്ണിറ്്്നിർമിച്്
ത്.

കോക്ഡൗൺ്്മാറിയാലം്
ജാഗര്തത്ടരണം
തിര്വനത്്പ്രം:സംസ്്ാന
ത്്്ദോക്ഡൗൺ്്ഇളവ്വര്
ത്്ിയസാഹചരയ്ത്്ിലം്എ
ല്്ാവരം്കൊവിഡ്19കനെൈ
പര്േമായി പര്തിദോധിക്്ാൻ്്
ജാപഗ്തത്ടരണകമന്്്ആദോ
ഗയ്വക്പ്്്മപത്്്ികക.കക.ലശ
ൈജ.എല്്ാവരം്ആദോഗയ്വ
ക്പ്്്നൽ്്ക്ന്്നിർ്്ദേശങ്്ൾ്്
ക്തയ്മായിരാൈിക്്ണം.
രനി, ച്മ, കോണ്്ദവേന

ത്ടങ്്ിയദോഗൈക്്ണങ്്ൾ്്
ഉള്്വർ്്ഒര്കാരണവശാലം്
പ്റത്്ിറങ്്ര്ത.്കൊത്സ്്
ൈദത്്ക്്ിറങ്്്ന്്എല്്ാവരം്
മാസ്ക്ധരിക്്്ന്്ത്ഉത്്മമാ
ണ.്രണ്്്വയ്ക്്ികൾ്്തമ്്ിൽ്്
ഒര്മീറ്്ർ്്സാമ്ഹികഅകൈം
രാൈിക്്ണം. യാപത്യക്്്് മ്
മ്്്ം ദശഷവം് ലകകൾ്് ന
ന്്ായി കഴ്കണം.ലകകൾ്്

കണ്്ിദോ മ്ക്്ിദോ വായി
ദോസര്ർ്്ശിക്്ര്ത.്
ലവറസ് പര്ധാനമായം്

ശവ്ാസദൊശദത്്യാണ്ഗ്ര്
തരമായിബാധിക്്്ന്്ത.്അ
തിനാൽ്് മ്ക്്ിനം് വായ
യക്്്്ംസംരക്്ണംനൽ്്ദക
ണ്്ത്ണ്്്. അതിനാണ് മാസ്
ക്കൾ്് ഉരദോഗിക്്്ന്്ത.്
ത്ണികൊണ്്്ള്്മാസ്ക,്സ
ർ്്ജിക്്ൽ്്മാസ്ക,്പട്ിപ്്ിൾ്്കൈ
യർ്്മാസ്ക,്എൻ്്.95മാസ്ക്
എന്്ിങ്്കന രൈതരം മാസ്
ക്കളാണ്ള്്ത.് റിസ്ക്അ
ന്സരിച്്ാണ് ഓദോ മാസ്
കം് കതരക്ഞ്ട്ദക്്ണ്്്. പട്ി
പ്്ിൾ്്കൈയർ്്മാസ്ക,്എൻ്്.95
മാസ്ക്എന്്ിവആശ്രപത്ി
അന്ബന്് ജീവനക്്ാർ്് മാ
പത്ദമ ഉരദോഗിദക്്ണ്്ത്
ള്്്.

ഓൺലൈൻമദയ്വയ്ാപാരം:
വയ്ാജവാർത്്യിൽ
കേസെട്ത്്്
കൊച്്ി:കൺസയ്്മർകെഡി
ക്്്എറണാക്ളംഗാന്്ിന
ഗറിൽപര്വർത്്ിക്്്ന്്വി
ദേശമേയ്ദോപ്്ിൽനിന്്്ഓ
ൺലൈനായി മേയ്ം ദോം 
കഡൈിവറി നടത്്്കമന്്്
സമ്ഹമാധയ്മത്്ിൽ നട
ക്്്ന്്വയ്ാജ പര്ചരണത്്ി
ൽകൊൈീസ്ദകകസട്ത്്്.
കൺസയ്്മർകെഡിക്്്ംര
ടംസഹിതമായിര്ന്്് ദൊ
സ്്്്്.ഓൺലൈനായിരണം
അടയക്്്ാകമന്്്ം ദൊസ്്്്ി
ല്ണ്്്.
കൺസയ്്മർകെഡ് മാ

കനജിങ് ഡയറകറ്്്റ്കട ര
രാതിയിൽകടവപത്്്ദൊൈീ
സാണ്ദകകസട്ത്്ത.്രര

സയ്വ്മായി തങ്്ൾക്്് ബ
ന്്മികല്്ന്്്ം വിദേശമേയ്ം
ദോംകഡൈിവറിനടത്്്ന്്
സംവിധാനം ആരംഭിച്്ിട്്ി
കല്്ന്്്ംരണാരഹരണംന
ടത്്്കയാണ്പര്ചരണത്്ി
ന്രിന്്ികൈഉദദ്്ശകമന്്്ം
മാകനജിങ്ഡയറകറ്്്ർഅറി
യിച്്്.വയ്ാജപര്ചരണത്്ിൽ
വഞ്്ിതരായി രണം നഷ്്
കപ്്ടാതിരിക്്ാൻ ഉരദോ
ക്്ാക്്ൾപശ്ദ്്ിക്്ണം.വയ്ാ
ജവാർത്്ദോടന്ബന്്ിച്്്
നൽകിയിട്്്ള്് ദോൺ ന
മ്്ർ കൺസയ്്മർകെഡി
ക്്് ഔദേ്ോഗിക നമ്്ദോ
സ്്ാരനവ്മായിബന്്കപ്്
ട്്ദോഅല്്.

വൈറസ്
പകർന്്ത്

എയഡ്സ്്ൈാകസ്ിൻ
ൈികസിപ്്ിക്്ാന്ള്്
ശര്മത്്ിനിടെടെന്്്

ശര്ഞ്്്ഗവൈഷകൻ

കൊച്്ിനാവികസേനയാർഡ്
നിർമിച്് അൾടര്ാവയലറ്്് അ
ണ്നാശിനിയ്ണിറ്്്.

ആ ര റി യ ുനുുു, ഈ  അ ല ചുുി ൽ? 
ലോക്ഡൗൺമ്ലംവിലോദസഞ്്ാ
രികള്ടെയം്മറ്്്യാതര്ക്്ാര്ലെയം്
വരവ്നിലച്്ലോടെലോഡിൽനിന്്്
ഭക്്ണംലഭിക്്ാരായക്രങ്്്കൾ
കാട്കയറിത്്്െങ്്ി.ക്ഞ്്ിടനമാ
റിടലട്ത്്് ലോഡില്ടെഅലയ്ന്്
അമ്്ക്്്രങ്്്. ലോഴില്ക്ട് രാമര
ലേരിച്രംലോഡിടലകാഴച്.



വിയോഗം

ഹാജിറാബീവി
കലുുമുുലം :മടവുർനൗ
ഷാദു മൻസിലിൽ മുഹ
മുുദുഹനീഫയുണടഭാരയു
ഹാജിറാബീവി(62)അ
നുുരിചുുു.മകുുൾ:നൗഷാ
ദ,ുറാഷിദ,ുറസാകുു്.മരു
മകുുൾ:സജിന,കഷന,
സുമിന.മടവുർജുമാമ
സജ്ിദിൽഖബറടകുുി.

എൻ.പോപിനാഥൻ
ഉണ്്ിത്്ാൻ

കലുുമുുലം:കചനുുൻകൊ
ടുണനലുുികുകുടുകടയിൽ
വീടുുിൽഎൻ.കോപിനാ
ഥൻ ഉണുുിതുുാൻ (85)
അനുുരിചുുു.ഭാരയു:ശാനുു.
മകുുൾ:ഷീല,ഷീബ,ഷാ
ജി, ഷീജ. മരുമകുുൾ :
കനുപമൻ,തുളസി,ബിനുുു,
ചനദുുുബാബ.ു

ഡി.പോൺതങ്്രാജ്
ണവളുുറട:ണപരുങുുടവിള
പുലികകുുടുുുകൊണംവീ
ടുുിൽഡി.കോൺതങുുരാ
ജു(റിടുു.ണഹഡമുാസുുുുർ96)
അനുുരിചുുു. ഭാരയു:പകര
തയായ ലിസി. മകുുൾ:
നകുിസുുുുാണബൽ,സാംരാജു
(സുവികശഷ നപുവർതുു
കൻ).മരുമകൾ:നിഷ.

വക.ഗപെൈ്ക്മാർ
ണവളുുറട:പുഴനാടുഇട
യില കടമുുറ മകയിര
തുുിൽ കരുണാകരൻ
നായരുണടയംു പകരത
യായകമധാവിഅമുുയു
ണടയംുമകൻണക.ഗകണ
ഷ്കുമാർ(കവലപുുൻ49)
അനുുരിചുുു.ഭാരയു:അമുുി
ളി.മകുുൾ:ഹരിഷമ്,രാ
ഹുൽ. മരുമകൻ: ശര
തകുുമാർ.

ശാരദാമ്്
ണവളുുറട:മുളുുിലവുവി
ളഉളികകുുടുഭനദുയിൽപ
കരതനായണചലുുപുുൻപി
ളുുയുണടഭാരയുശാരദാമുു
(82)അനുുരിചുുു.മകുുൾ:
വിജയകുമാർ, ചനദുുുകു
മാരി. മരുമകുുൾ: സജി
ത,രാമചനദുുുൻ.

മെികണഠ്ൻനായർ
ണവളുുറട:നിലമാമുടു മ
ണികണുുവിലാസതുുി
ൽമണികണഠുൻനായ
ർ(82)അനുുരിചുുു.ഭാരയു:
എം.സതീഭായി.മകുുൾ:
സുദർശന,ജലജ,ഗിരി
ജ, സുനിൽകുമാർ (ഖ
തുുർ). മരുമകുുൾ:എം. 
അകോകുകുമാർ (റിടുു.
ണകഎസആ്ർടിസി),ഗി
രീഷ്കുമാർ (കോറസുു്ുു),
നപുിയ, പകരതനായ എ
ൻ.സകതുുഷ്കുമാർ.

വിജയക്മാരി
ണനയുുാറുുിൻകര: ണപരു
മുുഴുതുർ അയണിയറ
തുുലവി.വിസദനതുുി
ൽ വിജയകുമാരി (60)
അനുുരിചുുു. മകുുൾ: വി
കൊദു,ബിന,ുവിജിതകു
മാരി.മരുമകുുൾ:രജനി,
കൊണിയ,സജീവു (ത
കദുുശ ഭരണ വകുപുു് ക
ണുുുർ).

മധ്സ്ദനൻ
പാറശാല:ചുഴാൽപിരാ
കൊടുഎസഡ്ിഎസ്നി
വാസിൽ മധുസുദനൻ
(റിടുു.വിണലുുജുഓഫീസർ-
69)അനുുരിചുുു.ഭാരയു:ജ
യകുമാരി.മകുുൾ:ആദ
ർശ,ുഅഞുുു,ആരയു.മരു
മകുുൾസുകരഷ്കുമാർ,
സുരയുകുഷണ്,ഹികോ
ഷ.്

വക.വക.സി.അബ്ബക്്ർ
കുദുുമംഗലം: മർകുുസു
സഖാഫതുുി സുനുുിയുു
യുണടദീർഘകാലഓർഗ
കനസർപടനിലംണൊ
ലുുരു കടുുിയിൽ ണക.
ണക.സി. അബുബകുുർ
(57)അനുുരിചുുു. പിതാ
വു പകരതനായ മാമു
കുകുയ, മാതാവു ഇബി
ചുുാമിന. ഭാരയു:സൗദ. മ
കുുൾ: പകരതയായ ത
സന്ി,റസന്ബിവി,സു
മയുു ഫർവിൻ. മരുമകുു
ൾ:ജസീംപുതുുുർ,അ
ഹസ്ൻകരുവാരകുുുടു്ു
സകോദരൻ. ണക.സി
അബുുുസലാം(പടനിലം
എൽ പി സ്കുുുൾ അ
ധയുാപകൻ). പടനിലം
ണവളുതുുപറമുുതു്ുജമു
അതുു്പളുുി ഖബർ
സുുാനിൽ ഖബറടകുും
നടതുുി.

ആനി
മരട:ു നിരവതുു് കോഡു
ണതകുുുംപുറതുു്വീടുുിൽ
പകരതനായടി.പി.കോ
മസിണുുുഭാരയുആനി(മു
കതുുടതു്ുപറമുുിൽണന
ടുനിലതുു്  കുടംുബാം
ഗം ) (81) അനുുരിചുുു.
സംസ്കാരംനടതുുി.സ
കോദരങുുൾ:പകരതനാ
യഎഡുവിൻ,കുുികോർ
ഡ,ുകോമി.
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കഫ്ാൻസീസ്
ചാഴുർ:തടുുിൽഔകസപു്ു
മകൻനഫുാൻസീസ്(49)
അനുുരിചുുു.സംസക്ാരം
ഇനു്ുരാവിണല8നുചാഴു
ർ ണസു്ുു കമരീസ്പളുുി
ണസമികതുുരിയിൽ.ഭാരയു:
കഷജി.മകൾ:സൗമയു.

വാസ്
ണപരുവലുുുർ:കൊടുുപുുാടം
എങുുടിവീടുുിൽ വാസു
(63) അനുുരിചുുു. സം
സക്ാരംനടതുുി.ഭാരയു:
ജാനകി. മകുുൾ: വിജീ
ഷ,്കഷനി,സനുപ.ുമ
രുമകുുൾ:സജിത,ഗിരീ
ഷ,്കഷഹ.

സപോജിനി
തലകശരി: പളുുുർ തു
ടുുിയിൽ ഹൗസിൽ പ
കരതനായ കുഞുുികുു
ണുുണുുു മകൾസകോജി
നി (65)അനുുരിചുുു.സ
കോദരങുുൾ:രാജി(മാട
പുുീടിക), ചനദുുുിക (ണൊ
കുുി),രാഘവൻ,നാരായ
ണൻ,പതുുനാഭൻ.

മ്ഹമ്്ദ്മ്സത്ഫ
ണപരുമാതുറ: ണപരുമാ
തുറ,വാറുവിളാകം,ണത
രുവിൽവീടുുിൽ ദാവുദി
ണുുു മകൻമുഹമുുദുമു
സത്ഫ(85)അനുുരിചുുു.
ണപരുമാതുറണസൻനടുൽ
ജുമാമസജ്ിദു ഖബർ
സുുാനിൽ കബറടകുുി.
ഭാരയു:പകരതയായറസി
യബീവി.മകുുൾ:നാസി
മുദുുീൻ (പകരതൻ), ജു
കബരിയ, മാജിലതു്ു,
കമമുനതു്ു,റജുല,അ
ബസുതു്ു,നാദിർഷ,ജിൽ
ഷാദു. മരുമകുുൾ:ഖദീജ,
സലീം,ഷിഹാബു(പകരത
ൻ),അബുുുസമദ,ുനാസ
ർ,സുൽഫി,സുകലഹ
ബീവി,സുകലഹ.

സ്ധൻ
കോതുുൻകൊട:ു അരി
കോടുുുകൊണം, പടുുാരി
യിൽ, സുജാ ഭവനിൽ
സുധൻ (60) അനുുരി
ചുുു.ഭാരയു:വസനുു.മകുു
ൾ:സുജ,സുബിൻ.മരു
മകൾ:ധനയു.

ആപ്്്
ഒലുുുർുു:എളംതുരുതുുിന
ടുപറമുുിൽുുപകരതനായ
ഔകസപുുിുുു മകൻുുആ
കുുു(53)അനുുരിചുുു.അ
മുു:കമരി.ഭാരയു:ആലീസ.്
മകുുൾുു:ലികുുു,ലിറുുി.മ
രുമകൻുു:ണറസിൻുു.

ചന്്്ക്്്ട്്ി
കാരപറമുു്:കവശാഖി
ൽചനുുുകുുുടുുി(85)(റിടുു:
കൊർപുുകറഷൻസുുുുാഫ)ു
അനുുരിചുുു. ഭാരയു:പകര
തയായശാരദ(റിടുു:റവ
നയുുവകുപു്ു)മകുുൾ:ബി
ജി (കയുാനഡ), ബിജുല
(സർകവ ഡയറകറുുുകററുു്
സിവിൽ),ബിജു
മരുമകുുൾ:സലിം,അജി
തുകുമാർ,ഷിമിത.

പക്പമ
വടകര:കചാമുുാലവലി
യപറമുുതുു്കുനിയിൽുു
കനുപമ(62)അനുുരിചുുു.ഭ
ർുുതുുാവ:ു പകരതനായ
സുരൻുു.മകുുൾുു:സനീഷ,്
സവിത.മരുമകുുൾുു: നശുീ
ജില, മകഹഷ് (കകനാ
ടുുി).

പോമസ്
കോടുു:കോടുുണചറുകാന
യിൽ വർഗീസ് മകൻ
കോമസ് (69) ഇനുുണല
ണവളുപുുിനു മുനുു് മണി
കുു് അനുുരിചുുു. സം
സക്ാരംനടതുുി.കമലു
ർ കിഴകുുികനടതുു് കു
ടംുബാംഗം വതുുയാണു
ഭാരയു. മകുുൾ:അനീഷ,്
ആശ. മരുമകൻ: കോ
സിൻ.

പത്്ാവതി
മലയിൻകീഴു : മലയിൻ
കീഴു ശങുുരവിലാസതുുി
ൽപകരതനായതങുുപുുൻ
പണികുുരുണടഭാരയു
പതുുാവതി(85)അനുുരി
ചുുു.മകുുൾ:പി.ആനദുു
വലുുി,പകരതയായവാസ
നുുി,പി.കശലൺ,പി.ഉ
ഷ,പി.ലത,പി.അജിത
കുമാരി.മരുമകുുൾ:പി. 
കവലായുധൻ, പകരത
നായചനദുുുൻ,കരുണാ
കരൻ, വിജയാനദുുൻ,
സുധാകരൻ,ബാബ.ു

ഇ.വക.അഗസ്്്്ിൻ
കചർതുുല: തങുുി കി
കതുുതറവീടുുിൽഇ.ണക.
അഗസുുുുിൻ(79)അനുുരി
ചുുു. സംസക്ുുാരം നട
തുുി.ഭാരയു:ബർബര.
മകുുൾ: ണജസി, കോ
സഫ,ു കോണി, ആുുു
ണി,കോഷി.മരുമകുുൾ:
കോസി, എൽസി, ഷി
നി,അമുുിളി.

പാലക്്ലപോയട്്ി
കൊഴികുകുട:ു പാലകുു
ൽകൊയടുുി(68റികടുുർഡു
മിൽമ)നടുവടുുംകോണി
ചുുിറകോഡിൽബർജീസ്
വീടുുിൽഅനുുരിചുുു.
ഭാരയു:മാനാംകുളംറംല.
മകൾ: കനുോസില (ഖു
ബസക്ുൾടീചുുർ).മരുമ
കൻ: പുതിയപുരയിൽ
ഇലയുാസ് ബകുുർ (ബ 
കകുുഴസു് ഡികസൻ,ക
ലുുായ)ു സകോദരങുുൾ:
കദീശബി,ജമീല,സുഹ
റാബി, പകരതരായഅ
ഹമദുകൊയ(ആമ)ു
ആലികുകുയ, കാദിരി
കൊയ,ഉസമ്ാൻകൊയ,
അൻവർ,ബിചുുിബി,ആ
യിശബി,കസനബി.ഖ
ബറടകുുംമാകുതുടുുംഖ
ബർസുുാനിൽനടനുുു.

ഗിരിജാമെിഅമ്്
ഇരിങുുാലകുുുട:നടവര
മുു്മുകലുുതുു്കവലായു
ധൻകമകൊൻഭാരയുഗിരി
ജാമണിഅമുു(87)അനുു
രിചുുു.മകുുൾ:ലളിതാംബി
ക, പതുു, ശയുാം (മുകലുു
തു്ുസിൽകസു്&സാരീ
സ)്, ശയുാമള. മരുമകുുൾ:
നപുസാദ,ു കോ.മദൻകോ
ഹൻ,ബിനില,ജയനപുകാ
ശ.ുസംസക്ാരംനടതുുി

കശ്ീധരൻ
പുവതുുുർ:നമുുിയതുു്
നശുീധരൻ(84)അനുുരി
ചുുു.സംസക്ാരംനടതുുി.
ഭാരയു:രുഗുുണി.മകുുൾ:
നപുദീപു,നപുകോദ,ുലതിക.
മരുമകുുൾ: ജുബി, ര
ഞജുിമ,ഉണുുി.

സ്നില
വലപുുാട:ു പുതുുൻപീടി
കമുറുുിചുുുർകോഡുണസ
ുുുറിൽ താമസിചുുിരുനുു
വടകശുുരിസുനിൽ (56)
അനുുരിചുുു.സംസക്ാരം
നടതുുി. ഭാരയു:ഷിജി. മ
കുുൾ: നികവദയു, നിൽദ
തു്ു.മരുമകൻ:കിരൺ.

മറിയംഹജജ്മ്്
കതഞുുിപുുലം:പളുുികുു
ൽപകരതനായ കുനുുു
മുുൽമുസഹാജിയുണടഭാ
രയുമറിയംഹജജുമുു(72)
അനുുരിചുുു. മകുുൾ: ണക.
യുസഫു(ഇനുുുയൻഎംബ
സിറിയാദ)ുമുഹമുുദുഷാ,
അബുുുൽനാസർ,അബുുു
ൽ നസീർ, അബുുുൽ ക
രീം.മരുമകുുൾ:ഖൗലതു്ു,
റുഖിയ,ജസീന,ബുഷറ്,
ഷാകുുിറ,നുസറ്തു്ു.

ക്ഞ്്ില
ഒലുുുർ:കതകുുാടുുുകശുുരി
മുകുുൻുു ലുയിസ് ഭാരയു
കുഞുുില(92)അനുുരി
ചുുു. സംസ്കുുാരം നട
തുുി.മകുുൾുു:കബബിമു
കുുൻുു,ണജസുുി,സിസുുുുർുുല
തലുയിസ,്കോസ്മുകുു
ൻുു,കോണി,സിസുുുുർുുനി
തലുയിസ,്ഫാ.കോയമുു
കുുൻുു,ലിനി.മരുമകുുൾുു:
സിസിലി,പകരതനായ
ണസബി കടവി, ണജനുുി,
കോസ.്

ഷൈജ
നടതുുറ.മുർുുകുുിനികുുര
ണതകുുുടു്ുപാറകുുൽുുകോ
വിദുുൻുുകുടുുിയുണട ഭാരയു
കഷജ(37)അനുുരിചുുു.
നടതുുറ പഞുുായതുു്
ണോഴിലുറപുു് പദുുതി
അകുുൗടുുുുുാണ.ു മകുു
ൾ: സിദുുാർുുതുു്, സ
ഞജു.ു

ത്ശ്ർ്്അശവ്ിനി
ആശ്പകത്ിസ്്ാപകൻ്്
ശങ്്രൻ്്നമ്്്തിരി

തുശുർ: അശേുിനി ആ
ശുപനതുി സുുാപകനംു
കുടുുണനലുുുർുു ഭഗവതി
കകുുനതുംമുർുുകുുാടുു്മുപുുീ
നുുും (കകുുനതു ഊരാള
ൻുുമാരിണലഏറുുവംു നപുാ
യംകുടിയആൾുു)ആയ
ണചറുകുളങുുര ശങുുരൻുു
നമുുുതിരി(95)ബാംഗുുുരി
ൽുുഅനുുരിചുുു.കുഷിവകു
പു്ുണഡപയുുടുുിഡയറകറുുുർ,
എസബ്ിഐ ഉകദുയാഗ
സുുൻുു,കുനുുംകുളംഗവ.
സ്കുൾുു അദുുുയാപകൻുു
എനുുീ നിലകളിൽുു നപുവ
തുുിചുുിരുനുുു.നടതുുറലാ
ൻുുഡുമാർുുകു്ുറബർുുണനുപാ
ഡകറുു്ുസ്സുുാപകൻുുകു
ടിയായിരുനുുു.നിരവധി
വർുുഷംകുടുുണനലുുുർുുഭഗവ
തി കകുുനതുതുുിണുുു ഭര
ണംനിർുുവുുഹിചുുിരുനുുു.
ഭാരയു:കീഴമുുടുുയുർുുമഹ
ൾുുനശുീകദവിഅനുുർുുജനം.
മകുുൾുു:സി.എസ.്നാരായ
ണൻുുനമുുുതിരി,സി.എ
സ.് ശങുുരൻുു നമുുുതിരി,
സി.എസ.്വലുുഭൻുു,സി.എ
സ.്കുഞുുുകുടുുൻുു.മരുമ
കുുൾുു:അഡേു.ണക.പി.വു
ദുു,സനുുുയവർുുമുു,സുനി
ത, നീത.ു സകോദരങുു
ൾുു:പകരതനായസി.എൻുു.
വലുുഭൻുുനമുുുതിരി,സി.
എൻുു നാരായണൻുു,
കോ.സി.എൻുുപരകമശേു
രൻുു,കോ.സി.എൻുുരാമ
ൻുു കോ.സി.എൻുു കു
ഷണ്ൻുു. സംസ്കാരം
ബാംഗളുരുവിൽുുനടതുുി.

രാധാമെിയമ്്
കചർതുുല: തണുുീർമു
കുുംപഞുുായതുു്,21-ാം
വാർഡു ണൊകുകുതമം
ഗലം ചിറയിൽ വീടുുിൽ
കുഷണ്ൻകുടുുിനായരു
ണടഭാരയുരാധാമണിയമുു
(84) അനുുരിചുുു. സം
സക്ുുാരംനടതുുി.മകുു
ൾ:വിജയകുമാരി,ഇദുുി
രാകദവി
(അദുുുയാപിക, വിശേുദീ
പതുി വിദയുാലയ, ചിറ
യം).മരുമകൻ:കോഹൻ
കുമാർ.

ഒ.സ്ധാകരൻ
കറുുാനം:കടുുചുുിറതറകമ
ൽതറയിൽഒ.സുധാക
രൻ(88)അനുുരിചുുു.ഭാ
രയു:ശാരദ.

വികക്മൻനായർ
ണവളുുറട:കുനുുതുുുകാ
ൽ ണനലുുികുുര പുണതുു
ൻവീടുുിൽആധാരം എ
ഴുതുുുകാരൻവിനകുമൻ
നായർ(66)അനുുരിചുുു.
ഭാരയു: ശാനുുകുമാരിയ
മുു.മകുുൾ:സുചിനതു,സു
കരഷ.്മരുമകുുൾ:ജയൻ.
ജിന.ു

ശിവശങ്്രപിള്്
ണവളുുറട:ണചറിയണൊ
ലുുവീണാഭവനിൽശിവ
ശങുുരപിളുു(62)അനുു
രിചുുു.ഭാരയു:ജയകുമാരി.
മകുുൾ: വിഷ്ണുശങുുർ,
വീണാ ശങുുർ. മരുമകുു
ൾ:ഇനുുുജ,മണികണഠു
ൻ.

വി.ജി.സ്ക്മാരൻ
മുഹമുു:പഞുുായതുു്മു
നുുാം വാർഡിൽ പുജ
ണവളിണചറുകാതുുറണവ
ളിവീടുുിൽ വി.ജി.സുകു
മാരൻ(90)അനുുരിചുുു.
ഭാരയു:മഹിളാമണി.മകുു
ൾ:അകോകൻ,സതയുപുു
ൻ,കനകമുു,രാജമുു,തി
ലകൻ, ഷാജി. മരുമകുു
ൾ:വതുുല,ലീന, മഹീധ
രൻ, കുഞുുുകോൻ, മ
ഞജുുള,മഞജു.ു

ജമീലാബീവി
കലുുമുുലം:സിപിഎംജി
ലുുാകമുുിറുുിയംഗവംു,ജി
ലുുാ പഞുുായതുു്അംഗ
വുമായഅഡേു.എസ.്ഷാ
ജഹാണുുുമാതാവുജമീലാ
ബീവി(84)അനുുരിചുുു.മ
കുുൾ:ഷാജഹാൻ,ഷാന
വാസ,്സുൽഫതു്ു,സീന
തു്ു.മരുമകുുൾ:അനീസ,
പകരതനായഷാജഹാൻ,
നിസ, താഹ (ഇർഫാൻ
ഓഡികറുുറിയം). നാവാ
യികുുുളംവലിയപളുുിമു
സള്ിംജമാഅതു്ുകബർ
സുുാനിൽഖബറടകുുി.

അലിയാര്ക്ഞ്്്
കലുുമുുലം:പുതുകശുുരിമു
കുു്വടുുിതുുടംസജിമ
ൻസിലിൽ അലിയാരു
കുഞു്ു(86)അനുുരിചുുു.
ഭാരയു:കസനബാബീവി.
മകുുൾ:സലിം,നൗഷാദ,ു
കലല,റജില,സജി.മരു
മകുുൾ:നദീറ,സിനി,ഷി
ഹാബുദുുീൻ,അബുുുൽല
തുുീഫ,ുഹസീന.

രാജൻ
മരട:ുടി.വി.ജംഗഷുനുസ
മീപംഅയുുനകകുുരിപറ
മുുിൽരാജൻ(73)അനുു
രിചുുു.സംസക്ുുാരംനട
തുുി.ഭാരയു:സുഭനദു.
മകൻ:റനീഷ.്മരുമകൾ:
നിഷ.

നാരായെൻ
ചിറയകുുുൽ:ണഹർബർടുു്
കനാലിനുസമീപംഒറുുാ
ലി നാരായണൻ (78)
അനുുരിചുുു.സംസക്ാരം
നടതുുി.ഭാരയു:പതുുിനി.
മകുുൾ:കുഷണ്കുമാർ,
ലത,ഷീബ,ബിനുുു,പകര
തനായരാജൻ.മരുമകുു
ൾ:മിനി,നശുീകദവി,ഷൺ
മുഖൻ,കോഹനൻ,രകമ
ഷ.്

ജനറലവാർത്്കൾ

പാറശുുാല: പശുവി
ണുുുകുകതുുറുു്ഒനുു
ര വയസുകാരികുു്
ദാരുണാനുുുയം. അ
യിര ണവളിയംകൊ
ടുുുകൊണംകമണകുു
തുുടുുുവീടുുിൽരാകജ
ഷ്കഷനി - ദമുു
തികളുണട മകൾ
കസറ (ഒനുുര വ
യസ)്യാണു മരിചുു
ത.ുസമീപണുതുബ
നുുുവിണുുുവീടുുിൽവചുു്ഇനുുണല
ഉചുുകോണടയായിരുനുുുസംഭവം.
വീടുുിനു മുനുുിൽ ണകടുുിയിടുുിരി
കുുുകയായിരുനുു പശുകസറ
ണയ ഇടിചുുു വീഴുതുുുകയായിരു

നുുു. ഇടിയുണട ആ
ഘാതതുുിൽഗുരുത
രപരുകകുുറുുകസറ
ണയവീടുുുകാർഉടൻ
തണനുുപാറശുുാലസ
ർകുുാർ താലുകുു്
ആശുപനതുിയിലംു
തുടർനുു് തിരുവന
നുുപുരം ണമഡികുു
ൽകൊകളജിലംുഎ
തുുിണചുുങുുിലംു ജീവ
ൻ രകുുികുുാനായി

ലുു. ണമഡികുുൽകൊണളജു കോർ
ചുുറിയിൽസുകുുിചുുിരികുുുനുുമു
തകദഹം ഇനുു് കോസുു്ുുകോർടുു
തുുിനു കശഷംബനുുുകുുൾഏ
റുുുവാങുുും.

പശുവിനുുുകുതതുുറു്ു
ഒനുുരവയസുകാരികു്ുദാരുണാനുുുയം

സൈറ

ഹരിപുുാട:ു സുുിരം വിലയുണട
കാരയുതുുിൽുുഎൻുുടിപിസിയംു
(കായംകുളംതാപകവദയുുത
നിലയം)ണകഎസഇ്ബിയംുത
മുുിലുളുു നപുശനുതുുിനു പരി
ഹാരമാകുനുുു. എൻുുടിപിസി
യുണടകവദയുുതിവിലകുടുത
ലായതിനാൽുുചിലഅടിയനുുര
ഘടുുതുുിൽുുഅലുുാണതസംസുുാ
നംഇവിണടനിനുുുംകവദയുുതി
വാങുുിയിരുനുുിലുു.ണൊകോണ
യുണട പശുുാതുുലതുുിൽുു ണപ
കനുോളിയംഉതപുുുനുുങുുളുണടവി
ല കുതുുണന കുറഞുുതു നാ
ഫതുയുണട അനുുാരാനഷുുു വില
കയയംുബാധിചുുു.ഇകോണടകാ
യംകുളം താപനിലയതുുിൽ
യുണിറുുിനു 2.94 രുപയകുുു്
കവദയുുതിഉതപുാദിപുുികുുാണമ
നു്ുഎൻടിപിസികോർുുഡിണന
അറിയികുുുകയായിരുനുുു.
കവദയുുതിയുണീറുുിനു15

രുപ വണര എതുുിയതിനാൽ
അഞുുുവർഷതുുിലധികമായി
കായംകുളതുുു നിനുുുളുു
കവദയുുതിണകഎസഇ്ബിവാ
ങുുിയിരുനുുിലുു. ഇകതതുുുടർ
നുു്അടചുുിടുുിരികുുുനുുനിലയം
വീണുുും ഉപകോഗണപുുടുതുുാ
നുളുുവഴിയാണുണതളിയുനുു
ത.ുവിലകുുുറവിണനപുുറുുിഎൻടി
പിസി അധികുതർ ണകഎ

സഇ്ബിണയ അറിയിചുുിടുുുടുു്.
നിലവിൽ ണമനടുികു ടണുുിനു
12,325രുപയാണുനാഫതുവി
ല. 2004-നുകശഷം വിലഈ 
നിലവാരതുുിണലതുുുനുുതുആ
ദയുമാണ.ു2014-ൽ76,000രുപ
യായിരുനുുുണമനടുികുടണുുിണുുു
വില.അനുു്കായംകുളംകവ
ദയുുതിയുണടവിലയുണിറുുിനു15
രുപയകുുുടുതുുായിരുനുുു.ഈ
ഘടുുതുുിലാണുണകഎസഇ്ബി
കായംകുളം കവദയുുതി വാ
കങുുടുുതിണലുുനുു് തീരുമാനിചുു
ത.ു
അടചുുിടലിണനതുുുടർനുു്

സംസുുാനതു്ുകവദയുുതിഉപ
കോഗതുുിൽ30ശതമാനതുുി
ലധികംകുറവുടു്ു.ഇതിനുഅ
നുപാതികമായി സംസുുാന
തുുിനുപുറതുുുനിനുു്വാങുുു
നുുകവദയുുതിയുണടഅളവംു
കുറചുുിടുുുടുു്.എങുുിലംു,ഇകപുു
ഴംുനാലുരുപയകുുുടുതു്ുവില

യിൽകവദയുുതിസംസുുാനം
വാങുുുനുുുടു്ു.കായംകുളംനി
ലയം ഉപകോഗണപുുടുതുുാൻ
കഴിഞുുാൽകവദയുുതി വില
യിണലകുറവിണൊപുും നപുസര
ണനഷുുവംുകുറയകുുുാം.വീലി
ങു ചാർജു (കവദയുുതികലൻ
ഉപകോഗികുുുനുുതിനുളുുകു
ലി)ഇനതുുിൽവലിയലാഭമു
ടുുാകുണമനുുണമചുുവുമുടു്ു.
നാഫതുയുണടവിലയിണലകു
റവുതാപകവദയുുതിയുണടവില
സൗരനിലയങുുകളകുുാൾ താ
ണഴണയതുുിചുുിരികുുുകയാണ.ു
രാജയുതുു് സൗരകവദയുുതിയു
ണടശരാശരിവിലയുണിറുുിനു
മുനുുുരുപയാണ.ുകായംകുളം
താപനിലയതുുിനു അനുബ
നുുമായിസുുാപികുുുനുു92ണമ
ഗാവാടുു്സൗരനിലയതുുിൽനി
നുു്3.16രുപയകുുു്കവദയുുതി
വാങുുാനാണു ണകഎസഇ്ബി
കരാറായിരികുുുനുുത.ുനാഫതു

യുണടഇകപുുഴണതുുഅനുുാരാ
നഷുുുവിലപരിഗണിചുുാൽകായം
കുളംതാപനിലയതുുിൽനിനു്ു
യുണിറുുിനു 2.94 രുപയകുുു്
കവദയുുതി ഉതപുാദിപുുികുുാം.
കായംകുളതുു്നാഫതുഅധി
ഷഠ്ിത താപനിലയംസുുാപി
കുുാൻ1998-ലാണുധാരണയാ
യത.ുഅനുു്നാഫതുയുണടഅ
നുുാരാനഷുുുവിലണമടികുടണുുിനു
ആറായിരം രുപയായിരുനുുു.
അതനുസരിചുു് ഒരു യുണിറുു്
കവദയുുതിയുണടവില1.2രുപ
യാണുകണകുുാകുുിയിരുനുുത.ു
എനുുാൽ,1999ഡിസംബറിൽ
പദുുതികമുുിഷൻണചയതുകപുു
കഴകുുുംനാഫതുവിലഉയർനുുു.
അകപുുകഴകുുുംവിലരണുുുരുപ
യിലധികമായി. പിനുുീടു പല
ഘടുുങുുളിലായി ഇനുുനവില
കുടിയാണുഒരുയുണിറുുിനു15
രുപവണരഎതുുിയത.ു
ഇകപുുൾുുകവദയുുതിയുണട

ആവശയുംകുറവായതിനാലംു
ആവശയുണമങുുിൽുുരണുുുരുപയി
ൽുുതാണഴയുളുുവിലകു്ു
കവദയുുതി ലഭികുുാൻുു സാ
ധയുതയുളുു തിനാലംുഎൻുുടി
പിസിയുണട ആവശയും വിശദ
മായി പഠിചുു കശഷണമ കോ
ർുുഡു തീരുമാനണമടുകുുുകയു
ളുുുഎനുുാണറിവ.ു

വിലകുറചുുുവവദയുുതിനലുുകാമെനു്ുമകഎസഇ്ബിയോടു
കായംകുളംതാപവവദയുുതനിലയംതിരുവനനുുപുരം:കനമതുുിനുസമീ

പം കരുമതുു് കറാഡരികിൽുു ണവടി
യുടുുഉകപകുുിചുുനിലയിൽുുകണടുു
തുുി. ണവടിയുടുു ണോലീസിണുുു
കതാകുുിൽുു ഉപകയാഗികുുുനുുതാ
ണണനുു്സുുിരീകരിചുുു.സംഭവതുുി
ൽുു കനമം ണോലീസ്അകനുേഷണം
ആരംഭിചുുു. ണോലീസ് ഉപകയാഗി
കുുുനുു 303 കറഫിൾുു വിഭാഗതുുി
ൽുുണപുുടുനുു കതാകുുിൽുു ഉപകയാഗി
കുുുനുു ണവടിയുടുുആണിണതനുുാ
ണുനപുാഥമികനിഗമനം.ഇനുുണലരാ
വിണലഒമുുതുമണികയാണടയാണുകാ
രകുുാമണുുപം കറാഡിൽുു വഴിയരി
കിൽുുകിടനുുണവടിയുടുുനാടുുുകാരു
ണട നശുദുുയിൽുുണപുുടുുത.ു ഉടൻുുതണനുു
ണോലീസിണന വിവരമറിയികുുുക
യായിരുനുുു.
ഉപകയാഗിചുുണവടിയുടുുഅലുു

ഇണതനുു് ണോലീസ് വയുകുുമാകുുി.
ണവടിയുടുു എങുുണന എതുുിണയ
നുുകാരയുതുുിൽുുസിസിടിവിദുശയു
ങുുൾുുഉൾുുണപുുണടപരികശാധിചുു്സമ
നഗു അകനുേഷണം നടതുുുണമനുുും
ണോലീസ.് അകതസമയം ണോലീ
സിണുുു കതാകുുിൽുു ഉപകയാഗികുുു
നുുണവടിയുടുുഎങുുണനവഴിയരി
കിണലതുുിണയനുുതാണുണോലീസി
ണനകുഴപുുികുുുനുുകചാദയും.എആ
ർുുകയുാമുുിൽുുണവടിയുടുുനഷുുണപുുടുു
സംഭവതുുിൽുു അകനുേഷണം തുട
രുനുുസാഹചരയുതുുിലാണുതിരുവ
നനുുപുരതുു്നിനുു്ണവടിയുടുുക
ണടുുതുുിരികുുുനുുത.ു ണകാലുും കുള
തുുുർുുപുുുഴയിൽുുനിനുു്ഉകപകുുികുു
ണപുുടുുനിലയിൽുുണവടിയുടുുകണടുു
തുുിയ സംഭവതുുിലംു അകനുേഷ
ണംതുടരുകയാണ.ു

രെ റി യ യോ ട്്് ക ള്്ക്്് 
ഇ ന്്് മ ്ത ല്് ക ട ലി ല്് യോ കാം: 
യമ ഴ് സി ക്്് ട്്ി യ മ്്
തിരുവനനുുപുരം: കൊവിഡു നപുതികോധനപുവ
ർുുതുുനങുുളുണടഭാഗമായുളുുനിയനനുുുണങുുളി
ൽുുനിനുുുംമതുുുയബനുുനകമഖലയിൽുുഭാഗികമാ
യഇളവുകൾുുനൽുുകുണമനുു്മനനുുുിണജ കമഴുസി
കുുുടുുിയമുുഅറിയിചുുു.ഇനുു്മുതൽുുമുതൽുുണച
റിയകോടുുുകൾുുകുു്കടലിൽുുകോകാൻുുഅനുമ
തിനൽുുകംു.25എ
ചുു് പി വണരയുളുു
എൻുുജിനുകൾുുഉപ
കോഗികുുുനുുവളുു
ങുുൾുുകുുും32അടി
യിൽുുതാണഴനീളവു
മുളുു കോടുുുക
ൾുുകുുുമാണു ആദയു
ഘടുുതുുിൽുു മതുുുയ
ബനുുനതുുിനുളുു
അനുമതി നൽുുകു
ക.
കലലംഒഴിവാ

കുുിയ സാഹചരയു
തുുിൽുുഹാർുുബർുുമാ
കനജുണമുു്ു  ണൊ
കസറുുികൾുുനിശുുയികുുുനുുഅടിസുുാനവില
യിൽുുമതുുുയംതുകുുിവിലകുുുുനുുനടപടിതുടരംു.
മതുുുയം വാങുുാൻുു എതുുുനുു വാഹനങുുൾുു മു
ൻുുകുടുുി രജിസുുുുർുുണചയുുണം.കുടാണതമതുുുയബ
നുുനതുുിനായികോകുനുുകോകുനുുകോടുുുക
ൾുുഫിഷറീസ്വകുപുുിൽുുമുൻുുകുടുുിരജിസുുുുർുുണച
കയുുടുുതുമാണ.ുതലചുുുമടായിവിലപുുുനനടതുുു
നുുസന്തുീകൾുുകു്ുമതുുുയംലഭികുുുനുുതിനുനപുകതുയ
ക സംവിധാനം ഏർുുണപുുടുതുുിയിടുുുടുു്. മാനദ
ണുുങുുൾുുപാലിചുുുണൊണുുുംസാമുഹയുഅകലം
പാലിചുു്ണൊണുുുംമതുുുയബനുുനംനടതുുുനുുതി
നുഎലുുാസൗകരയുവംുഒരുകുുുണമനുു്മനനുുുിപറ
ഞുുു.

വവടിയ്ണ്്ഉപപക്്ിച്്നിലയില്്കവണ്്ത്്ി;
വൊലീസിവ്്്പതാക്്ില്്
ഉപപയാഗിക്്്ന്്താവെന്്്സ്്ിരീകരിച്്്

25 എ ച്്് പി  വ രെ യ ്ള്്
എ ന്്ജി ന ്ക ള്് 
ഉ പ യോ ഗി ക്്് ന്് 
വ ള്് ങ്് ള്്ക്്്ം 
32 അ ടി യി ല്് താ രെ 
നീ ള വ ്മ ്ള്് 
യോ ട്്് ക ള്്ക്്് മാ ണ ്
ആ ദയ് ഘ ട്് ത്്ി ല്് 
മ ത്്്യ ബ ന്് ന ത്്ി ന ്ള്്
അ ന ്മ തി ന ല്്ക ്ക.  

വിജയലക്്്മി
അമുുലകുുര: തചുുനറുഴി
കതുു്പി.യകോധരണുുു
ഭാരയുവിജയലകു്ുമി(73)
അനുുരിചുുു.

ശിവശങ്്രപിള്്
ണൊടുുാരകുുര: ണനടുവ
തുുുർകുറുമുുാലുർഅ
നീഷ് നിവാസിൽ ശിവ
ശങുുരപിളുു (68)അനുു
രിചുുു. സംസക്ാരം നട
തുുി.ഭാരയു:രതനുമുു.

ക്ട്്പ്്ൻ
കിളിണൊലുുുർ:പാൽകുുു
ളങുുര ണകപി നഗർ–83
ഷാജിമദുുിരതുുിൽകുടുു
പുുൻ (87) അനുുരിചുുു.
സംസക്ാരംനടതുുി.ഭാ
രയു: സതയുഭാമ. മകുുൾ:
നാഗരാജൻ,ഷീബ,ഷാ
ജി,ഷന.ു

ശക്്മായമഴയക്്്്ംകാറ്്ിനം്സാധയ്ത
തിരുവനനുുപുരം:19,22,24തീയുുതി
കളിൽ കകരളതുുിൽ ചിലയിടങുു
ളിൽഇടികോടുകുടി യമഴകുുുംമ 
ണികുുുറി ൽ30മുതൽ40കി മി
കവഗതയി ൽ ശകുുമാ യ കാ റുുി 
നംു    20  , 21 തീ യുുതി കളി ൽ മി 
നുുലി നംു  സാധയു തയുണുടുനുു്
കകനദുുുകാലാവസുുവകുപുു്അറി
യിചുുു.
കകരളതുുിൽഇകുപുൾലഭികുുു
നുുമഴകോടനുബനുുിചുു്ഉചുുകുു്2
മുതൽരാനതുി10മണിവണരയുളുു

സമയതുു്ഇടിമിനുുലിനുളുുസാ
ധയുത ഉടുു് (ചില സമയങുുളിൽ
രാനതുിവകകിയംുഇതുതുടർകുനു
കുുാം).ഇതുുരംഇടിമിനുുൽഅപ
കടകാരികൾആണ.ു
അവമനുഷയുജീവനംുകവദയുു
തചാലകങുുളുമായിബനുുിപുുിചുുി
ടുുുളുു വീടുുുപകരണങുുൾകുുും വ
ലിയ നാശനഷുും സുഷുുികുുുനുുു
ടുു്.കകരളതീരങുുളിൽമതുുുയബ
നുുനതുുിനുതടസമിണലുുനുുുംഅ
ധികൃതർ.
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നൃതൃൃചൃൃൃവടൃകളൃമായി
ശോഭന

രാ ജയൂ തൂൂ് രോ കൂൂ്ഡൗ ണൂൂ
പരൂ ഖയൂാ രി ചൂൂി രി കൂൂൂ നൂൂ ഈ  

സ മ യ തൂൂ് സ ർ കൂൂാ രംൂ ആ രോ രയൂ പരൂ വ ർ 
തൂൂ ക രംൂ ര റ യ ൂനൂൂ ത ന ൂസ രി ചൂ്ൂ ജാ പരൂ ത രോ കട

വീ ടൂൂി ൽൂൂ ഇ രി കൂൂൂ ക എ നൂൂ താ ണ ൂരോ ക തൂൂി നാ യി ന 
മ ൂകൂൂ് കെ യൂൂാ വ ൂനൂൂ ഏ റൂൂ വംൂ വ ലി യ കാ രയൂം. എ നൂൂാ ൽ

ഈ  വീ ടൂൂി ലി രി പൂൂ് നീ ണൂൂൂ രൊ ക ൂനൂൂ ത ൂര ല ർ കൂൂൂം വ ലി യ
രോ റ ടി യാ യി ത ൂട ങൂൂി. ഈ  അ വ സ ര തൂൂി ലാ ണ ൂരോ റ ടി

മാ റൂൂി േി വ സ ങൂൂ കെ ക ൂട ൂത ൽൂൂ പകൂി യാ തൂൂ ക മാ കൂൂൂ ക എ നൂൂ സ 
രദൂ ൂശ വ ൂമാ യാ ണ ൂന ർൂൂതൂൂ കി യംൂ അ ഭി രന പതൂി യ ൂമാ യ രോ ഭ ന
പ ൂതി യ ന ൂതൂൂാ വി ഷ് കാ ര വ ൂമാ യി രം ര കതൂ ൂതൂൂി യി രി കൂൂൂ നൂൂ ത.ൂ 
രോ ഭ ന യൂ കൂക ൂപൂൂം ത കൂൂൂ ന ൂതൂൂ വി േയൂാ ല യ മാ യ ക ലാ ർൂൂപൂൂ ണ യി 
കല വി േയൂാ ർൂൂഥി ക ളംൂ അ ണി രെ ര ൂനൂൂൂ. രോ ഭ ന രോ കോ പൂൂം ക ലാ 
ർൂൂര ണ യി കല വി േയൂാ ർൂൂഥി ക ൾൂൂ അ വ ര ൂകട വീ ട ൂക െി ൽൂൂ നി നൂൂൂം സാ 
ധാ ര ണ കോ സബ ൽൂൂരോ ണൂൂ കയൂാ മ റ ഉ ര രോ രി ചൂൂാ ണ ൂന ൂതൂൂം െി 
പതൂീ ക രി ചൂൂി രി കൂൂൂ നൂൂ ത.ൂ 

വീ ടൂൂി ൽൂൂ ഇ ര ൂനൂൂൂ കോ ണൂ്ൂ  ന ൂതൂൂം അ ഭയൂ സി കൂൂാം ത ൂട ങൂൂി രോ 
കൂ്ൂഡൗ ണൂൂ കാ ല യ െ വ ൂക ൂട ൂത ൽൂൂ ഫ ല പരൂ േ മാ കൂൂ ണ കമ നൂ്ൂ രോ ഭ 
ന ത കനൂ ൂന ൂതൂൂ ര ൂര തൂൂി ല ൂകട കാ ണി ചൂൂൂ ത ര ൂനൂൂൂ. 

വ ലി യ ഇ ട രവ െ യകൂൂ്ൂ രശ ഷം സ തയൂ ൻ അ നൂൂി കൂൂാ ടി കൂൂൂ മ 
ക ൻ അ ന ൂപ ൂസ തയൂ ൻ സം വി ധാ നം കെ യതൂ വ ര കന ആ 

വ ശയൂ മ ൂണൂ്ൂ എ നൂൂ െി പതൂ തൂൂി ല ൂകട യാ ണ ൂരോ ഭ ന അ ഭി 
ന യ രം ര രതൂ ൂകൂ്ൂ മ ട ങൂൂി കയ തൂൂി യ ത.ൂ 

സ ൂരര ഷ ്രോ രി നാ യ ക നാ യ െി പതൂ തൂൂി ൽ
ദ ൂൽ ഖ ർ സ ൽ മാ ൻ, ക ലയൂാ ണി പരൂി യ ർ േ ർ ശ 

ൻ, കക രി എ സി ല െി ത എ നൂൂി വ രംൂ
പരൂ ധാ ന രവ ഷ ങൂൂ െി ൽ എ 

തൂൂി യി ര ൂനൂൂൂ. 

രരസയ്ങ്്ളിൽതാരമായി
മാളവിക
അഭി ന യ രം ര രതൂ ൂകൂ്ൂ ക ട നൂൂി ടൂൂി കലൂ ൂ

ങൂൂി ലംൂ ന ട ൻ ജ യ റാ മി കൂൂൂ മ ക ൾ
മാ െ വി ക ജ യ റാം രോ ഡ ലിം ഗ ൂരം ര തൂ്ൂ  സ 
ജീ വ മാ ണ.ൂ മാ െ വി ക യ ൂകട െി പതൂ ങൂൂ ൾ സ മ ൂ
ഹ മാ ധയൂ മ ങൂൂ െി ൽ ര ല രപൂ ൂഴംൂ സവ റ ലാ കാ 
റ ൂമ ൂണൂ്ൂ. മാ െ വി ക കഷ യ ർൂൂ കെ യൂത ഒ രൂ
രോ കടൂ ൂയംൂ അ തി നി ടൂൂ അ ടി കൂൂൂ റി പൂൂൂ മാ 
ണ ൂഇ രപൂ ൂൾ രോ ഷയൂ ൽ മീ ഡി യ യി കല െ ർ 
ചൂൂ. എ കൂൂൂ െ കൂൂി യാ, നി ങൂൂ ള ൂകട മാ െ വി ക
എ നൂ്ൂ ജ യ റാം ര റ ഞൂൂൂ ത ൂട ങൂൂൂ നൂൂ ര ര 
സയൂം അ ട ൂതൂൂി കട ഏ കറ ഹി റൂൂാ യി ര ൂനൂൂൂ. 

മാ െ വി ക യ ൂകട വി വാ ഹം സവൂ പൂനം കാ 
ണ ൂനൂൂ ജ യ റാ മാ യി ര ൂനൂൂൂ ര ര സയൂ തൂൂി ൽൂൂ. ര 
ര സയൂം ഒ ര ൂരാ ട ൂരപൂോ ള ൂക ൾൂൂകൂൂൂം കാ ര ണ മാ 
യി ര ൂനൂൂൂ. ഇ രപൂ ൂഴി താ മ കറൂ ൂര ൂവി വാ ഹ ര 
ര സയൂ തൂൂി കൂൂൂ രോ കടൂ ൂയാ ണ ൂമാ െ വി ക ര 
ങൂൂൂ വ ചൂൂി രി കൂൂൂ നൂൂ ത.ൂ വി വാ ഹി ത യാ കാ ൻ
രൊ ക ൂക യാ രോ കയ നൂൂ ആ രാ ധ ക ര ൂകട
രോ േയൂ തൂൂി ന ൂഉ തൂൂ ര കമ നൂൂ രൊ കല ഞാ ൻ
വി വാ ഹം ക ഴി കൂൂാ ൻ രൊ ക ൂനൂൂി ലൂൂ, നി ങൂൂ 
ൾൂൂ വി വാ ഹം ആ രോ െി കൂൂൂ നൂൂൂ കണൂ ൂങൂൂി ൽൂൂ
രൊ കൂൂൂ കവ നൂ്ൂ ര റ ഞൂൂാ ണ ൂഒ ര ൂര ര സയൂ
െി പതൂം ര ങൂൂൂ വ ചൂ്ൂ മാ െ വി ക ക ൂറി ചൂൂി രി കൂൂൂ നൂൂ 
ത.ൂ  ഇ രപൂ ൂഴ കതൂ ൂമ ഹാ മാ രി കോ കകൂ ൂമാ റി 
യി ടൂ്ൂ മ തി വി വാ ഹ കമ നൂൂൂം മാ െ വി ക ര റ യ ൂ
നൂൂൂ.

തെ  നൂൂി നൂൂൂയ യി ൽ നി റ 
കയ ആ രാ ധ ക ര ൂ

ളൂൂ താ ര മാ ണ ൂരാം  െ ര ണ. ഇ 
രപൂാൂ ഴി ത രാം  െ ര ണ രത ജ യ ൂ
കട രോ കൂ്ൂ ഡൗ ണ കാ ല കതൂൂ
ക ൂറി ചൂൂ് ഭാ രയൂ ഉ രാ സ ന യ ൂകട
ക ൂറി പൂൂ് രസാ ഷയൂ ൽ മീ ഡി യ യി 
ൽ സവ റ ലാ വ ൂക യാ ണ,ൂ ഭ ർ 
തൂൂാ വി കൂൂൂ രാ െ ക ര രീ കൂൂ ണ 
കതൂ ൂ ക ൂറി ചൂൂ് ത കനൂ ൂയാ ണ ൂ ഉ 
രാ സ ന കൂൂൂം ര റ യാ ന ൂളൂൂ ത.ൂ 

അ ട ൂകൂൂ െ ര ണി സവൂ യം ഏ 
കറൂ ൂട ൂതൂൂി രി കൂൂൂ ക യാ ണ ൂതാ രം.
രാം  െ ര ണി കൂൂൂ കി ചൂൂ ണ ഭ ര ണ 
കതൂ ൂക ൂറി ചൂ്ൂ ഉ രാ സ ന ര റ യ ൂ
നൂൂ ത ൂഇ ങൂൂ കന യാ ണ.ൂ 

"അ രദൂ ൂഹം രാ െ കം കെ യൂൂൂ ക
മാ പതൂ മ ലൂൂ അ ത ൂക ഴി ഞൂൂ് അ ട ൂ
കൂൂ െ വ ൂതൂൂി യാ കൂൂൂ ക യംൂ കെ 
യതൂ.ൂ അ താ ണ ൂഅ രദൂ ൂഹ കതൂൂ
എ കൂൂൂ ഹീ രോ ആ കൂൂൂ നൂൂ തംൂ'
എ നൂൂാ ണ ൂടവൂി റൂൂ റി ൽ വി ഡി രോ

ര ങൂൂൂ കവ ചൂൂ് ഉ രാ സ ന ക ൂറി ചൂൂി 
രി കൂൂൂ നൂൂ ത.ൂ രോ കൂൂ് ഡൗ ണ
കാ ലം താ ര ങൂൂ ള ൂകട അ ട ൂകൂൂ െ
കാ ലം ക ൂടി യാ ണ.ൂ 

ഇ പതൂ യംൂ കാ ലം അ ട ൂകൂൂ െ
കാ ണാ തൂൂ ര ല ഭ ർ തൂൂാ കൂൂ നൂൂാ 
രംൂ ഇ രപൂ ൂൾ അ ട ൂകൂൂ െ സക 
രയ റി കൂൂ ഴി ഞൂൂൂ. അ ങൂൂ കന ഭാ 
രയൂ മാ കര കി ടി ല ൻ കറ സി പൂൂി ക 
ള ൂമാ യി കഞ ടൂൂി പൂൂി കൂൂൂ നൂൂ ഭ ർ 
തൂൂാ കൂൂ നൂൂാ രംൂ ഇ കൂൂൂ ടൂൂ തൂൂി ല ൂ
ണൂ്ൂ. 

അ ഭി ന യം മാ പതൂ മ ലൂൂ രാ െ 
കം ത ങൂൂ കെ കകാ ണൂൂ് നി സൂൂാ ര 
മാ യി ക ഴി യ ൂകമ നൂ്ൂ കത െി യി ചൂൂി 
രി കൂൂൂ ക യാ ണ ൂഇ വ ർ. ഇ തി നംൂ
മ ൂൻ പ ൂരബാ െി വ ൂഡ ൂതാ രം ഷാ 
ഹി ദ ൂക പ ൂർ ഭാ രയൂ യകൂൂ്ൂ രവ ണൂൂി
ഭ കൂൂ ണം ഉ ണൂൂാ കൂൂി ന ൽ കി യ 
ത ൂവാ ർ തൂൂ ക െി ൽ ഇ ടം രി ടി ചൂൂി 
ര ൂനൂൂൂ. മി റ ത കനൂ ൂയാ യി ര ൂനൂൂൂ
ഇ ത ൂര ങൂൂൂ കവ ചൂൂ തംൂ.

"എക്്്േീരോ'
രാംചരണകനക്റിച്്്
ഉരാസന

രാജമൗലിചിപത്ത്്ിൽ
മരേഷ്ബാബ്
രൗ പേൂം ര ണം ര ൂേി രം എ 

നൂൂ പബൂ ഹൂൂാ ണൂൂ െി പതൂ 
തൂൂി കൂൂൂ അ ണി യ റ യി ലാ ണൂ
എ സ.് എ സ ്രാ ജ മൗ ലി. അ ട ൂ
തൂൂ െി പതൂം ന ട ൻൂൂ മ രഹ ഷ ്ബാ 
ബ ൂവി ന ൂഒ പൂൂ മാ കംൂ എ നൂൂ റി 
രപൂ ൂർൂൂടൂൂൂ ക ൾൂൂ സൂൂി രീ ക രി ചൂൂി രി 
കൂൂൂ ക യാ ണ ൂ സം വി ധാ യ ക 
ൻൂൂ രാ ജ മൗ ലി.

മ രഹ ഷ ്ബാ ബ ൂവി കൊ പൂൂം
ഞാ ൻൂൂ പരൂ വ ർൂൂതൂൂി കൂൂൂ കമ നൂൂ
അ ഭയൂ ൂഹം അ സ തയൂ മ ലൂൂ. ഞാ 
ൻൂൂ മ ൂമൂൂൂം ര റ ഞൂൂി ടൂൂൂ ണൂ്ൂ. "ആ 
ർൂൂആ ർൂൂആ റി' ന ൂ  രശ ഷം നി 
ർൂൂമൂൂാ താ വ ൂകക എ ൽൂൂ നാ രാ യ 
ണ നാ യി ഞാ ൻൂൂ മ രഹ ഷി കന
നാ യ ക നാ കൂൂി സി നി മ ഒ ര ൂ
കൂൂൂം' എ നൂൂ് ഒ ര ൂ അ ഭി മ ൂഖ 
തൂൂി നി കട രാ ജ മൗ ലി ര റ യ ൂ
ക യ ൂണൂൂാ യി.

ജ ൂനി യ ർൂൂ എ ൻൂൂടി ആ ർൂൂ, രാം  
െ ര ണൂൂ എ നൂൂി വ കര രക പദൂൂൂ ക 
ഥാ രാ പതൂ ങൂൂ ൊ കൂൂി ഒ ര ൂകൂൂൂ 
നൂൂ ആ ർൂൂആ ർൂൂആ ർൂൂ അ ട ൂതൂൂ

വ ർൂൂഷം ജ ന ൂവ രി യി ൽ തി രയ 
റൂൂ റ ൂക െി കല തൂൂൂം  രോ െി വ ൂ
ഡ ൂതാ രം ആ ലി യ ഭ ടൂൂാ ണ ൂനാ 

യി ക. ന ട ൻൂൂ അ ജ യ ൂ രേ വരൂ 
ണംൂ പരൂ ധാ ന രവ ഷ തൂൂി കല 
തൂൂൂം.

െവ്ിറ്്ര്്അെച്്്പ്ട്്ണം:കങ്്ണ
രോ െി വ ൂഡ ൂതാ രം ക ങൂൂ ണ യ ൂകട സ രോ േ രി രം 
രോ ലി യ ൂകട ടവൂി റൂൂ ർൂൂ അ കൂൂൗ ണൂ്ൂ സ സക്ര ൂ്ൂൂ കെ യതൂ 
ത ൂക ഴി ഞൂൂ േി വ സ മാ യി ര ൂനൂൂൂ. ടവൂീ റൂൂി ല ൂകട വി രേൂവ ഷ
പരൂ െ ര ണം ന ട തൂൂി യ തി നാ യി ര ൂനൂൂൂ ന ട ര ടി. സ ൂസ 
ൻൂൂ ഖാ കൂൂൂ സ രോ േ രി യംൂ ജവൂ ലൂൂ റി ഡി സസ ന റ ൂമാ 
യ ഫ റ ഖാ ൻൂൂ അ ലി, റീ മ ക ഗടൂൂൂി എ നൂൂി വ ര ൂകട ര രാ 
തി കയ ത ൂട ർൂൂനൂൂാ യി ര ൂനൂൂൂ ന ട ര ടി. 

രി നൂൂാ കല പരൂ തി ക ര ണ വ ൂമാ യി എ തൂൂി യി രി കൂൂൂ 
ക യാ ണ ൂന ടി ക ങൂൂ ണ. ടവൂി റൂൂ ർൂൂ അ ട ചൂ്ൂ പ ൂടൂൂ ണ കമ നൂൂാ 
ണ ൂക ങൂൂ ണ ര റ യ ൂനൂൂ ത.ൂ ഇ ൻൂൂസൂൂൂൂ പരൂാ മി ല ൂകട യാ യി ര ൂ
നൂൂൂ ക ങൂൂ ണ യ ൂകട പരൂ തി ക ര ണം. രി നൂൂാ കല ക ങൂൂ ണ 
യകൂൂ്ൂ മ റ ൂര ടി യ ൂമാ യി ഫ റ ഖാ ൻൂൂ അ ലി യംൂ രം ര 
കതൂ ൂതൂൂി യി ടൂൂൂ ണൂ്ൂ. സ രോ േ രി കകൂ ൂതി രര വയൂാ ജ ര രാ 
തി ന ൽൂൂക ൂക യാ യി ര ൂനൂൂൂ കവ നൂ്ൂ ക ങൂൂ ണ. 

ഒ ര ൂസ മ ൂോ യ കതൂ ൂല കൂൂൂയം വ ചൂൂൂ ളൂൂ ഒ ര ൂടവൂീ കറൂ ൂങൂൂി 
ലംൂ ഉ കണൂ ൂങൂൂി ൽൂൂ താ നംൂ സ രോ േ രി യംൂ മാ പൂ്ൂ രോ 
േി കൂൂാ ൻൂൂ ത യാ റാ കണ നൂ്ൂ ക ങൂൂ ണ ര റ യ ൂനൂൂൂ. സ 
രോ േ രി കകൂ ൂതി രര വയൂാ ജ പരൂ െ ര ണം ന ട തൂൂി യ ത ൂര 
രാ തി കൂൂാ രാ കണ നൂൂൂം ടവൂി റൂൂ ർൂൂ അ ട കൂൂ മ ൂളൂൂ രോ ഷയൂ 
ൽൂൂ മീ ഡി യ പൂൂാ റൂ്ൂരോ മ ൂക ൾൂൂ അ ട ചൂ്ൂ പ ൂടൂൂ ണ കമ നൂൂൂം
സ ർൂൂകൂൂാ ർൂൂ മ കറൂാൂ ര ൂബ േ ൽൂൂ പൂൂാ റൂ്ൂരോം ആ രം ഭി കൂൂ 
ണ കമ നൂൂൂം ക ങൂൂ ണ ര റ ഞൂൂൂ. 

രി നൂൂാ കല ക ങൂൂ ണ യകൂൂ്ൂ മ റ ൂര ടി യ ൂമാ യി ഫ റ രം 
ര തൂ്ൂ എ തൂൂൂ ക യാ യി ര ൂനൂൂൂ. ക ങൂൂ ണ യി കല ന ടി കയ
താ ൻൂൂ ആ രാ ധി കൂൂൂ നൂൂ താ യംൂ ക ങൂൂ ണ രോ രോ സ 
രോ േ രി രോ രോ ത നി കൂ്ൂ യാ കതാ ര ൂവയൂ കൂൂി വി രേൂവ 
ഷ മി കലൂ ൂനൂൂൂം ര കകൂ ൂരം രോ ലി ന ട തൂൂി യ ര രാ മ ർൂൂശ 
മാ ണ ൂര രാ തി കപൂ ൂടാ ൻൂൂ കാ ര ണ കമ നൂൂൂം ഫ റ ര റ യ ൂ
നൂൂൂ.

ത കനൂ ൂനാ സി കയ നൂ്ൂ വി െി കൂൂൂ നൂൂ തി ൽൂൂ ക ൂഴ പൂൂ മി 
കലൂ ൂനൂ്ൂ രം രോ ലി ര റ ഞൂൂി ര ൂനൂൂൂ. നാ സി കയ നൂൂ പരൂ 
രോ രം ത കനൂ ൂശ രി യ കലൂ ൂനൂൂൂം ഫ റ ര റ ഞൂൂൂ. ആ 
സി ഡ ൂആ പകൂ മ ണ കതൂ ൂഅ തി ജീ വി ചൂൂ വ രാ ണ ൂരം 
രോ ലി, സാ മ ൂഹി ക പരൂ വ ർൂൂതൂൂ ക യ ൂമാ ണ.ൂ അ ങൂൂ 
കന യ ൂളൂൂ വ ർൂൂ ക ൂരറ കൂൂൂ ടി ഉ തൂൂ ര വാ േി തൂൂം കാ ണി 
കൂൂ ണം. പരൂ തീ കൂൂ ന ഷൂൂ കപൂ ൂടൂൂ വ ർൂൂകൂ്ൂ പരൂ രോ േ ന മാ വ ൂ
ക യാ ണ ൂരവ ണൂൂ കത നൂൂൂം ഫ റ ര റ യ ൂനൂൂൂ.  ക ൂറ ചൂൂൂ രര 
ര ൂകട പരൂ വ ർൂൂതൂൂി യ ൂകട രര രി ൽൂൂ ഒ ര ൂവി ഭാ ര കതൂൂ
ആ പകൂ മി കൂൂാ ൻൂൂ ആ ഹവൂാ നം കെ യൂൂൂ നൂൂ ത ൂഅം രീ ക രി 
കൂൂാ നാ കി ലൂൂ. ത കൂൂൂ കത റൂ്ൂ രം രോ ലി കൂ്ൂ മ ന സി ലാ 
കൂൂാ നംൂ ത കൂൂൂ ഉ തൂൂ ര വാ േി തൂൂം തി രി ചൂൂ റി യ ൂക യംൂ
കെ യൂൂ കടൂ.ൂ നി ങൂൂ ള ൂകട സ രോ േ രി മാ പതൂ മ ലൂൂ അ വ കര 
നൂൂൂം ഫ റ ര റ യ ൂനൂൂൂ. അ രത സ മ യം, ത കൂൂൂ അ കൂൂൗ 
ണൂ്ൂ തി രി കക ല ഭി കൂൂാ ൻൂൂ താ ൻൂൂ ഒ നൂൂൂം കെ യൂൂി കലൂ ൂനൂൂാ 
യി ര ൂനൂൂൂ രം രോ ലി യ ൂകട പരൂ തി ക ര ണം. 

നയൻതാരയക്ക്്തിരര
പര്ഭ്രേവയ്കെമ്ൻഭാരയ്
ലേഡി സ ൂപൂൂ ർ സൂൂൂൂാ ർ ന യ ൻ താ ര യകൂകൂ ൂതി രര ര ൂകൂൂ വി 

മ ർ ശ ന വ ൂമാ യി ന ട ൻ പരൂ ഭ ൂരേ വ യ ൂകട മ ൂൻ ഭാ രയൂ റം 
ല തൂ്ൂ. പരൂ ഭ ൂരേ വ - ന യ ൻ താ ര പരൂ ണ യം മ ൂൻ നി ർ തൂൂി യാ ണൂ
ആ രോ ര ണ ങൂൂ ൾ. ത കൂൂൂ ഭ ർ തൂൂാ വി കന ത ടൂൂി കയ ട ൂതൂൂ വ ൾ
എ നൂൂാ ണൂറം ല ത ൂന യ ൻ താ ര കയ വി രശ ഷി പൂൂി ചൂൂ ത.ൂ മ കറൂ ൂരാ 
ള ൂകട ഭ ർ തൂൂാ വി കന ത ടൂൂി കയ ട ൂകൂൂൂ നൂൂ വ ൾ എ നൂൂാ യാ ലംൂ ശി 
കൂൂി കൂൂ കപൂ ൂട ണ കമ നൂ്ൂ റം ല ത ൂര റ ഞൂൂൂ.

എ കൂൂൂ ക ൂടംൂ ബം ത ക ർ കൂൂൂ ക യംൂ ഭ ർ തൂൂാ വി കന ത ടൂൂി കയ 
ട ൂകൂൂൂ ക യംൂ കെ യതൂ അ വ കെ അ റ സൂൂ്ൂൂ കെ യൂൂാ ൻ കൊ ലീ സി 
കന യംൂ രോ ട തി കയ യംൂ സ മീ രി ചൂൂൂ ക ഴി ഞൂൂൂ. ഒ ര ൂരോ ശം
സപ്തൂീ  എ നൂൂ തി ന ൂവ ലി യ ഉ ോ ഹ ര ണ മാ ണ ൂഅ വ ൾ. അ വ കെ
എ വി കട വ ചൂൂൂ ക ണൂൂാ ലംൂ ഞാ ൻ ത ലൂൂൂം. പരൂ ഭ ൂരേ വ ഒ ര ൂന ലൂൂ ഭ 
ർ തൂൂാ വാ ണ.ൂ ഞ ങൂൂ കെ 15 വ ർ ഷം ന നൂൂാ യി സം ര കൂൂി ചൂൂൂ. ഒ 
ര ൂവീ ടംൂ വ ചൂൂൂ. ഇ രപൂ ൂൾ എ ലൂൂാം മാ റി മ റി ഞൂൂൂ.

അ രദൂ ൂഹ തൂൂി കൂൂൂ ഇ രപൂ ൂഴ ൂളൂൂ കര ര ൂമാ റൂൂം അ കൂൂ രാ ർ ഥ 
തൂൂി ൽ കഞ ടൂൂി കൂൂൂ നൂൂ താ ണ,ൂ ഒ ര ൂസി നി മ കവ ബസൂസ റൂൂി ന ൂന 
ൽ കി യ അ ഭി മ ൂഖ തൂൂി ലാ യി ര ൂനൂൂൂ പരൂ തി ക ര ണം. 1995ലാ ണൂ
പരൂ ഭ ൂരേ വ യംൂ റം ല 
തൂൂൂം വി വാ ഹി ത രാ യ 
ത.ൂ വി വാ ഹ തൂൂി നാ യി
ഇ സൂൂാം മ ത വി ശവൂാ സി 
യാ യി ര ൂനൂൂ റം ല ത ൂഹി 
നൂൂൂ മ തം സവൂീ ക രി ചൂൂൂ. ല 
ത എ നൂൂ് രര രംൂ മാ റൂൂി 
യി ര ൂനൂൂൂ. 2011ലാ ണൂ
ഇ വ ർ വി വാ ഹ രോ െി 
ത രാ യ ത.ൂ വി വാ ഹ രോ 
െ ന തൂൂി ന ൂ രശ ഷ മാ 
ണ ൂ പരൂ ഭ ൂരേ വ- ന യ ൻ 
താ ര വി വാ ഹ വാ ർ തൂൂ
പരൂ െ രി ചൂൂ ത.ൂ എ നൂൂാ ൽ
ഇ ര ൂവ രംൂ രി നൂൂീ ട ൂരവ 
ർ രി രി യ ൂക യാ യി ര ൂ
നൂൂൂ. അ തി ന ൂരശ ഷ മാ 
ണ ൂ സം വി ധാ യ ക ൻ
വി ഘരൂന ഷ ്ശി വ ന ൂമാ 
യി ന യ ൻ താ ര അ ട ൂ
പൂൂ തൂൂി ലാ യ ത.ൂ
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ഫര്ീ  കി ക്്് ത മ്്് രാ നം്

സി. ഫെ. രാ ലേ ഷ് ക ്മാ ര്്

ബോൈൈപ്്്അതിചന്്്അവസാനബോരാ
ട്്ങ്്ളിബലക്്്അട്ക്്്ന്്തിചന്്്ആബവശത്്ി
ലായിര്ന്്്.സംപൗബോയിചലസന്്ാനസ്ബറ്്
ഷനിൽ്്നിന്്്ചമബപ്ടായിബലറിചൊറിന്്്യൻ്്സ്
അരീനയിബലക്്്. ഈ സ്ബറ്്ഡിയത്്ിബലക്്്
ള്്അവസാനയാപത്.ഇവിചടനടക്്്ന്്അവ
സാന ബോൈൈപ്്് മത്്രത്്ിൽ്് അർ്്ജന്്്ീന,
ബോളണ്്ിചനബനരിട്ൈയാണ.്ചപ്ടയിനിൽ്്നി
രവധിഅർ്്ജന്്്ീനഫാൻ്്സ്ണ്്ായിര്ന്്്.അ
വർ്്ആടിയം്പാടിയം്ൈളിയാബവശത്്ിചന്്്ല
ഹരിന്ണയ്ബപ്്ൾ്്ബൈരളചമന്്ചചറിയസം
സ്്ാനചത്്വലിയആരാധൈചരക്്്റിച്്്അ
വർ്്അറിഞ്്ിട്്്ണ്്ാവില്്.അവര്ചടനാട്്ിൽ്്
എങ്്ചനയാണ്ആരാധൈർ്്സവ്ന്്ംടീമിക്്്
ന്്ത്എന്്ബോചലയാണ്ബൈരളത്്ിചലആരാ
ധൈരം്അർ്്ജന്്്ീനചയചനഞ്്ിബലറ്്്ന്്ത്എ
ന്്ത്ഇത്വചരഅറിയാത്്വരായിര്ന്്്ചപ്ട
യിനില്ണ്്ായിര്ന്്വർ്്. മാർ്്ട്്ിബോ മാർ്്ഷ
ൽ്്സ് എന്് ആരാധൈൻ്് വളചര ൈൗത്ൈ
ബത്്ചടബൈരളത്്ിചലആരാധൈചരക്്്റിച്്്
ബൈട്്ിര്ന്്്.ടിക്്റ്്്ബോലം്ഇല്്ാത്്10അംഗ
സംഘത്്ിചല ബനതാവായിര്ന്്് അബദ്്ഹം.
ഈ ബോൈൈപ്്്അർ്്ജന്്്ീന ബനട്ചമന്്തിൽ്്
അവർ്്ക്്് യാചോര് സംശയവ്മ്ണ്്ായിര്
ന്്ില്്.
ബസ്്്്ഡിയത്്ിചലത്്്ന്്ത്വചരഅർ്്ജന്്്ീ

നയ്ചടആരാധൈര്ചടപപ്തീഷ്്ൈളം്സവ്പ്ന
ങ്്ളം്ബൈട്്ിര്ന്്്.
മീഡിയാചസന്്്റിബലക്്്. ഉച്്ൈഴിഞ്്സമ

യം,ഏവരം്വിപശ്മത്്ിചന്്്വഴിയിൽ്്.നിരവ

ധിൈാൽ്്ചപ്്ര്മാറ്്ങ്്ൾ്്ബൈട്്്തിരിഞ്്്ബോ
ക്്ിയബപ്്ൾ്്ചോട്്്പിന്്ിൽ്്അതാവളചരപരി
ചയമ്ള്്ഒരാൾ്്.ഒര്ൈാലത്്്ബോൈചത്്ഏ
റ്്വം്വിലബയറിയൈാല്ൈൾ്്ക്്്ഉടമയായിര്
ന്്സാഷ്്ാൽ്്ബോബർ്്ബട്്ൈാർ്്ബോസ.്ചവള്്
ഷർ്്ട്്്ംനീലപാന്്്്ംധരിച്്്നിൽ്്ക്്്ന്്്.ആദയ്
അദഭ്്തമാണ്ബോന്്ിയത.്പബ്ീസീലിചലയം്
റയൽ്്മാപഡ്ിഡിചലയം്ആരാധൈചരപ്ളൈം
ചൊള്്ിച്് ബോൈത്്ിചന്്് പപ്ിയചപ്്ട്് ചലഫറ്്്്
ബാക്്്.2002ബോൈൈപ്്്പബ്സീല്യർ്്ത്്്ബപ്്
ൾ്്അതിൽ്്നിർ്്ണായൈപദമലങ്്രിച്്ബോബ
ർ്്ബട്്ൈാർ്്ബോസ.്ഫീൈിക്്്ൈള്ചടതമ്്്രാൻ്്.
വിബശഷണങ്്ൾ്്അവസാനിക്്ില്്.
1997ൽ്് പഫ്ാൻ്്സിചനതിബര നടന്് മത്്ര

ത്്ിൽ്്ബോബർ്്ബട്്ൈാർ്്ബോസ്ബനടിയപഫ്ീൈി
ക്്്ബോൾ്്ഇന്്്ംആരാധൈര്ചടഹരമാണ.്ബ
നാനബോട്്്എന്്്ബപര്ള്്ബോട്്്ആരാണ്മ
റക്്്ന്്ത.്മത്്രത്്ിൽ്്സ്പ്്ർ്്താരംചോണാ
ൾ്്ബോചയഫൗൾ്്ചചയത്തിന്ലഭിച്്പഫ്ീൈി
ക്്ായിര്ന്്്അത.്ബോൾ്്ബോസ്്്്ിന്മ്ന്്ിൽ്്
20അടിഅൈചലനിന്്്ചോട്ത്്്ൈിക്്്ബോ
സ്്്്ിചന്്്വലത്പാർ്്ശവ്ത്്ില്ചടവലയക്്്്പ്
റബത്്ക്്്ബോക്ചമന്്ായിര്ന്്്ഏവരം്ൈര്
തിയത.്എന്്ാൽ്്,പന്്്വലയിബലക്്്വളഞ്്ി
റങ്്ി.ചതല്്്നാണബത്്ചട.ഇത്ൈണ്്്ബോ
ൈംതചന്്തരിച്്്ബോയി.അപത്യക്്്്മബോഹ
രവം്അദഭ്്തൈരവ്മായിര്ന്്്ആ ബോൾ്്.
ബോൾ്്ൈീപ്്റായിര്ന്്വിബശ്വാത്്രതാരംഫാ
ബിയൻ്്ബാർ്്ത്്സ്സംഭവിച്്ചതചന്്ന്്റിയാ
ചതതരിച്്ിര്ന്്്.മത്്രം1-1സമനിലയിൽ്്ൈ
ലാശിച്്്.അത്്രത്്ിൽ്്ഫ്ട്ബോൾ്്ബോൈം
സത്ബധ്മായഎപത്ചയപത്ബോള്ൈൾ്്.റയൽ്്
മാപഡ്ിഡിന്ബവണ്്ിയായിര്ന്്്ൈാൽ്്ബോസി

ചന്്്മിന്്്ംപപ്ൈടനങ്്ൾ്്ഏചറയം്.സിദാനം്
ചോണാൾ്്ബോയം്ഗൗളം്ബക്്ാമം്ഫിബോ
യ്ചോചക്്യ്ള്്റയലിചലവിലബയറിയതാരം
തചന്്യായിര്ന്്്ൈാർ്്ബോസ.്125മത്്രങ്്
ളിൽ്് പബ്സീലിന്ബവണ്്ി ൈളിച്് ൈാർ്്ബോസി
ചന്്്11ബോള്ൈൾ്്ഒന്്ിചോന്്്ചമച്്മായിര്
ന്്്.
ൈാർ്്ബോസ്എത്്ിയബോചടമാധയ്മങ്്

ൾ്്അബദ്്ഹചത്്വളഞ്്്.ബോദയ്ശരങ്്
ൾ്്ക്്്വയ്ക്്മായിമറ്പടിപറഞ്്ൈാ
ർ്്ബോസിന് പബ്സീലിചന്്് പരാജയം
നിർ്്ഭാഗയ്ൈരചമന്്ാണ്വിബശഷിപ്്ി
ച്്ത.്പബ്സീല്ൈാർ്്ഒരിക്്ലം്ആ
പഗ്ഹിക്്ാത്്മ്ഹ്ർ്്ത്്മായിര്
ന്്്അത.്തപന്്്ങ്്ൾ്്പാളിയത്
വലിയതിരിച്്ടിയാചയന്്്വി
ലയിര്ത്്ിയ ൈാർ്്ബോസ്
ചനയമ്റ്ചടയം്സിൽ്്വ
യ്ചടയം് അഭാവവം്
ബോൽ്്വിക്്് ൈാര
ണമായിവിലയിര്
ത്്ി.
ബൊളംബി

യൻ്് താരം
ഹാമിഷ്
ബോ
പഡ്ിഗ
സാണ്
ഈ
ബോൈ
ൈപ്്ി

ചന്്്താരചമന്്്ംജർ്്മനിബോൈൈപ്്്ജയിക്്്
ചമന്്ാണ്താൻ്്ൈര്ത്ന്്ചതന്്്ംൈാർ്്ബോ
സ്വയ്ക്്മാക്്ി.
ഇന്്്യചയയം്ഇവിട്ചത്്ജനങ്്ചളയം്വ

ളചര ആദരിക്്്ന്്്ചവന്്് ൈാർ്്ബോസ് പറ
ഞ്്്.ഇന്്്യയിൽ്്വരാന്ള്്ആപഗ്ഹവം്ൈാ
ർ്്ബോസ് പപ്ൈടിപ്്ിച്്്. സംപൗബോയിചല ഗാ
ർ്്സയിലാണ്ൈാർ്്ബോസിചന്്്വീട.് പബ്സീലി
ചലപപ്ശസത്മായബല്്ബോചാനലിചന്്്പപ്ധാ

നചപ്്ട്്ൈമബന്്്റ്്ർ്്മാരിൽ്്ഒരാളാണ്ൈാർ്്ബോ
സ്ഇബപ്്ൾ്്.
ൈാർ്്ബോസിന്മ്ന്്ിൽ്്പപത്ക്്ാര്ചടബോ

ദയ്ശരങ്്ൾ്് ക്ട്തലായബപ്്ൾ്് സ്രഷ്്ാ ഉ
ബദ്യാഗസ്്ൻ്്അബദ്്ഹചത്്ചൊണ്്്ബോവ്ൈ
യായിര്ന്്്.എങ്്ിലം്ബോബർ്്ബട്്ൈാർ്്ബോസ്
എന്്അതിൈായചനആരാധിച്്ഒരാൾ്്ക്്്ൈി
ട്്്ന്്ഏറ്്വം് മഹത്്ായ മ്ഹ്ർ്്ത്്മായിര്
ന്്്ആക്ടിക്്ാഴച്.

മനംനിറച്്്അര്്ജന്്്ൻ്്ആരാധകര്ം

റോബർറട് ്കാർറോസ ്െീഡിയ രസ്്്റിരെത്്ിയപ്്ൾ- -രാറജഷക്െ്ാർ

അർജന്്്ൻ ആരാധകരര രെറര്ോയിൽ കണ്്റപ്്ൾ.. 

ഐലീഗ് റദ്്ാക്്ി; 
അ ഖി ലല ന്്്യാ ഫ് ട് ലോ ള്് 
ഫെ ഡ ലറ ഷ ഫ്്് ലോ ഗ ത്്ി ല്്  തീ ര് മാ നം 
നയ്്ഡൽഹി:ഐ ലീഗ്ഫ്ട്ബോളിൽ്്അവബശഷി
ക്്്ന്്മത്്രങ്്ൾ്്ഉബപഷ്്ിക്്്ം.ബൊൽ്്ക്്ത്്ക്്
ബ്്് ബോഹൻ്് ബഗാചന ചാമ്്്യൻ്്മാരായി പപ്ഖയ്ാ
പിച്്്.ഇത്്വണതരംതാഴ്ത്്ല്ണ്്ാൈില്്.ഇത്
സംബന്്ിച്് ഔബദ്യാഗിൈ പപ്ഖയ്ാപനം
ഇന്്ചലയായിര്ന്്്. ബദശീയലീഗ-്ഐലീഗ്ൈള്
ചടചരിപത്ത്്ിൽ്്ആദയ്മായിട്്ാകം്സീസൺ്്പ്
ർ്്ത്്ിയാക്്ാൻ്്സാധിക്്ാചതബോക്ന്്ത.്ബോക്
ഡൗൺ്് നീട്്ിയബോചടയാണ് ലീഗ് ഉബപഷ്്ിക്്ാൻ്്
അഖിബലന്്്യാഫ്ട്ബോൾ്്ചഫഡബറഷൻ്്തീര്മാനിച്്

ത.്സമ്്ാനത്്്ൈയായിഒര്ബൊടിര്പബഗാന്ലഭിക്്്ം.രണ്്്
മ്തൽനാല്വചരസ്്ാനക്്ാർക്്്ലഭിബക്്ണ്്ിയിര്ന്്സമ്്ാന
ത്്്ൈലീഗിചലബശഷിക്്്ന്്10ക്്ബ്്്ൈൾക്്ായിവീതിച്്്നൽൈാ
ൻഅഖിബലന്്്യാഫ്ടബ്ോൾചഫഡബറഷന്(എഐഎഫഎ്ഫ)്ന
ൽൈിയശ്പാർശയിൽഐലീഗ്ൈമ്്ിറ്്ിനിർബദശിച്്്
ക്്ബ്്്അധിക്തര്മായിചഫഡബറഷൻ്്ബമലധിൈാരിൈൾ്്സംസാ

രിച്്ിര്ന്്്.ഭ്രിഭാഗംക്്ബ്്്മാബനജ്ചമന്്്്ൈളം്മത്്രംനടബത്്ണ്്
തിചല്്ന്്തീര്മാനമാണ്അറിയിച്്ത.്ലീഗ്വീണ്്്ംനടത്്്ൈയാ
ചണങ്്ിൽ്്ക്്ബ്്്ൈൾ്്ക്്്ൈളിക്്ാര്ചടൈരാർ്്നീബട്്ണ്്തായിവരം്.
രണ്്ാഴച്ച്ത്പരിശീലനമില്്ാചത മത്്രത്്ിനിറങ്്ാൻ്്സാധി
ക്്ില്്.അധിൈസാമ്്ത്്ിൈബാധയ്തവര്ത്്്ചമന്്തിനാൽ്്ക്്
ബ്്്ൈചളല്്ാംലീഗ്പ്ർ്്ത്്ിയാബക്്ചണ്്ന്്നിലപാടിബോട്ബോജി
ച്്്.ബഗാൻ്്ചാമ്്്യൻ്്മാരാക്ബ്പ്ൾ്്മറ്്്ടീമ്ൈൾ്്ക്്്ബോയിന്്്്ൈൾ്്
ത്ലയ്മായിവീതിച്്്നൽ്്കം്.സമ്്ാനത്്്ൈയം്സമാനരീതിയിൽ്്
പങ്്്വയ്ക്്്ം.
പതിനാറ്മത്്രങ്്ളിൽ്്നിന്്്39ബോയിന്്്്ബനടിയാണ്ബഗാ

ൻ്്മ്ന്്ിചലത്്ിയത.്ഒര്ബൊടിര്പടീമിന്ലഭിക്്്ം.രണ്്്മ്തൽ്്
പതിചോന്്്വചരസ്്ാനങ്്ള്ണ്്ാൈില്്.രണ്്ാംസ്്ാനത്്ിന്അ
റ്പത്ലഷ്്വം്മ്ന്്ാംസ്്ാനത്്ിന്നാൽ്്പത്ലഷ്്വം്നാലാം
സ്്ാനത്്ിന്ഇര്പത്്ഞ്്്ലഷ്്വ്മാണ്സമ്്ാനത്്്ൈ.ഇചത
ല്്ാംബചർ്്ത്്്ള്്1.25ബൊടിര്പബാക്്ിപത്്്ടീമ്ൈൾ്്ക്്്മായി
വീതിച്്്നൽ്്കം്.28ൈളിൈളാണ്ലീഗിൽ്്അവബശഷിക്്്ന്്ത.്ഓ
ബോ ടീമിനം്ഓബോബോയിന്്്്നൽ്്കം്. ചറലബഗഷനില്ള്്ഐ
സവ്ാൾ്്എഫ്സിചയലീഗിൽ്്നിലനിർ്്ത്്്ം.
ബഗാചന ചാമ്്്യൻ്്മാരാക്്്ന്്ബോചട രണ്്ാം സ്്ാനം ഈ

സ്്്്്ബംഗാളാവശയ്ചപ്്ട്്്.ഇത്വിവാദത്്ിന്വഴിചവക്്്ചമന്്ായ
ബപ്്ൾ്്എല്്ാവർ്്ക്്്ംഓബോബോയിന്്്്നൽ്്ൈാൻ്്തീര്മാനിച്്്.16
മത്്രങ്്ളിൽ്്നിന്്്ഈസ്്്്്ബംഗാളിനം്പഞ്്ാബ്എഫ്സിക്്്ം
23ബോയിന്്്്വീതമാണ.്ബൈരളടീംബോക്ലം15ൈളിയിൽ്്നിന്്്22
ബോയിന്്്്ണ്്്.ഒപ്്ംതചന്്യാണ്റയൽ്്ൈശമ്ീര്മ്ള്്ത.്

െഗാൻതമ്ന്
ചാംപ്യൻ

റോബർറട്്
കാർറോസ്

ബാഴ്സബോണ: പൈ്ി
സ്്്്്യാബോ ചോണാൾ
ബോയാബോലയണ
ൽചമസിയാബോമി
ൈച്്താരചമന്്ത്സം
ബന്്ിച്്്ദീർ്്ഘനാള്
ൈളായ്ള്്തർ്്ക്്ംഇ
ബപ്്ഴം് ത്ടര്ൈയാ
ണ.് ചമസിയ്ചടയം്
ചോണാൾ്്ബോയ്ചട
യം്ആരാധൈർ്്ബോ
ട്്ാചരന്് തർ്്ക്്ത്്ി
ൽ്് പരസപ്രം ചൊ
മ്്്ബൊർ്്ക്്ചവ ഇ
ക്്ാരയ്ത്്ിൽ്്പപ്തിൈരണവ്മായിമ്ൻ്്ഇംഗ്്ണ്്്സ്പ്്ർ്്താരംബഡ
വിഡ് ചബക്്ാം രംഗചത്്ത്്ി. മിൈവിൽ്് ചമസ്്ിയാണ് ചോണാ
ൾ്്ബോബയക്്ാൾ്്ബൈമചനന്്ാണ്ചബക്്ാംഅഭിപപ്ായചപ്്ട്ന്്ത.്
ൈളിക്്ാരചനന്്നിലയിൽ്്വയ്തയ്സത്നായപപ്തിഭയാണ്ചമസി.അ
ബദ്്ഹചത്്ബപ്്ചലമറ്്ാരം്ഇല്്.ചോണാൾ്്ബോചമസ്്ിയ്ചടഅപത്മി
ൈച്്വനല്്.2013ൽ്്പിഎസജ്ിക്്്ബവണ്്ിൈളിക്്ചവചമസി
ചയബനരിട്്അന്ഭവവം്ചബക്്ാംപങ്്്ചവച്്്.ചമസ്്ിൈളത്്ിചല

ത്്്ന്്തിന്മ്മ്്്ഞങ്്ളായിര്ന്്്മ്ന്്ിട്്്നിന്്ത.്എന്്ാൽ്്ചമസ്്ി
ചയത്്ിയബോചടബാഴ്സബോണബോൾ്്ബനടി.ചമസിചയബപ്്ചോര്
മിൈച്്താരത്്ിചോപ്്ംൈളിച്്തിചനആസവ്ദിച്്തായം്അബദ്്ഹം
ക്ട്്ിബച്്ർ്്ത്്്.
മ്ൻ്്ഇംഗ്്ണ്്്താരമായചബക്്ാംനിരവധിക്്ബ്്്ൈൾ്്ചക്്പ്്ംൈ

ളിച്്പരിചയസമ്്ത്്്ള്്താരംക്ടിയാണ.്മാഞ്്സ്്്്ർ്്യ്കണറ്്
ഡിനായി265മത്്രത്്ിൽ്്നിന്്്62ബോളം്റയൽ്്മാപഡ്ിഡിചോ
പ്്ം116മത്്രത്്ിൽ്്നിന്്്13ബോളം്എൽ്്എഗാലകസ്ിക്്്ബവണ്്ി
98മത്്രത്്ിൽ്്നിന്്്18ബോളം്അബദ്്ഹംബനടിയിട്്്ണ്്്.മിലാനം്
ബവണ്്ിയം്ൈളിച്്ിട്്്ള്്താരംപിഎസജ്ിയില്ചടയാണക്്്ബ്്്ൈരിയ
ർ്്അവസാനിപ്്ിച്്ത.്നിലവിൽ്്അബമരിക്്ൻ്്ലീഗിൽ്്ഇനറ്ർ്്മിയാ
മിഎന്്ബപരിൽ്്സവ്ന്്മാചോര്ക്്ബ്്ിന്ടമയാൺ്്ചബക്്ാം.ല്യി
സ്സ്വാരസ്അടക്്മ്ള്്പലസ്പ്്ർ്്താരങ്്ചളയം്ടീമിചലത്്ി
ക്്ാൻ്്ബനരചത്്ചബക്്ാംതയ്്ാചറട്ത്്ിര്ന്്്.

ഗംഭീറിന്ഉത്്രമ്ണ്്്
നയ്്ഡൽ്്ഹി:ഐപിഎൽ്്12സീസണ്ൈൾ്്സമാപിച്്ബപ്്ൾ്്ഇ

ത്വചരയ്ള്്ൈണക്്്ൈൾ്്അന്സരിച്്്മിൈച്്ൈയ്ാപറ്്്ചനചത
രച്ഞ്ട്ത്്ിരിക്്്ൈയാണ്മ്ൻ്്ഇന്്്യൻ്്താരംഗൗതംഗംഭീർ്്.
നാല്തവണമം്കബഇന്്്യൻ്്സിന്ൈിരീടം ബനടിച്ക്ട്ത്്
ബോഹിത്ശർ്്മയാണ്മിൈച്്ൈയ്ാപറ്്്ചനന്്ാണ്ഗംഭീറിചന്്്വില
യിര്ത്്ൽ്്.ഏഴ്ൈിരീടങ്്ചളങ്്ിലം്ബോഹിത്ബനട്ചമന്്്ംഗംഭീ
ർ്്പപ്വചിക്്്ന്്്.
ബോഹിത്ശർ്്മതചന്്യാണ്മിൈച്്ൈയ്ാപറ്്്ൻ്്.ഇത്വചരയായി

നാല്ൈിരീടങ്്ൾ്്ബനടി.ൈിരീടങ്്ൾ്്തചന്്യാണ്ൈയ്ാപറ്്്ചന്്്അ
ളവ്ബൊലം്.വിരമിക്്്ബപ്്ബഴക്്്ംഏറ്്വം്മിൈച്്ഐപിഎൽ്്
ൈയ്ാപറ്്്ചനന്്ബഹ്മതിസവ്ന്്മാക്്ിയിരിക്്്ം.സമ്്ർ്്ദ്്ചത്്
അതിജീവിക്്ാൻ്്ബോഹിത്്ിന്ൈഴിയ്ന്്്ണ്്്.ബോണിരണ്്ാം
സ്്ാനത്്്ചണ്്ങ്്ിലം്തീര്മാനങ്്ചളട്ക്്്ന്്തിൽ്്ബോഹിത്മ്
ന്്ിട്്്നിൽ്്ക്്്ചന്്ന്്്ംഗംഭീർ്്വയ്ക്്മാക്്ി.
അബതസമയം,മ്ൻ്്ഇംഗ്്ണ്്്താരംചൈവിൻ്്പീബറ്്ഴ്സൺ്്ചച

കന്്സ്പ്്ർ്് ൈിങ്സിചന്്്എംഎസ് ബോണിചയയാണ് ചതര
ചഞ്്ട്ത്്്.ബോണിചയഒഴിവാക്്ിചക്്ണ്്്ഒര്ചതരചഞ്്ട്പ്്്
ദ്ഷ്ൈരമാചണന്്്പീബറ്്ഴ്സൺ്്പറഞ്്്.ബോണിയ്ചടപൈ്ിക്്റ്്്
ൈരിയർ്്ബോക്്്.ഇന്്്യൻ്്ൈയ്ാപറ്്്നായം്സിഎസ്ചൈയ്ചടൈയ്ാ
പറ്്്നായം്. ബോഹിത്ശർ്്മയ്ചട ബനട്്ബത്്യം്ബഹ്മാനിക്്്
ന്്്.എന്്ാൽ്്,ബോണിതചന്്യാണ്മിൈച്്വചനന്്തിൽ്്സംശ
യമിചല്്ന്്്പീബറ്്ഴ്സൺ്്പറഞ്്്.
എംഎസ്ബോണിചയക്്്റിച്്്തചന്്യാണ്മ്ൻ്്താരംഡാനി

ബോറിസണിനം്പറയാന്ള്്ത.്ഇന്്്യൻ്്ൈയ്ാപറ്്്ചനന്്നിലയി
ൽ്്ഏറ്്വം്മിൈച്്രീതിയിൽ്്ബോഭിച്്താരമാണ്ബോണിചയന്്്
ബോറിസൺ്്പറഞ്്്.ബോണിയ്ചടഭാഗത്്ാണ്താൻ്്.ബോണി
ചയബോചലസമ്്ർ്്ദ്്ഘട്്ങ്്ൾ്്തരണംചചയ്്്ന്്മചറ്്ര്ൈയ്ാപറ്്്
നിചല്്ന്്്ംഅബദ്്ഹംവിലയിര്ത്്ി.എട്്്തവണസിഎസ്ചൈചയ
കഫനലിചലത്്ിച്്ബോണിമ്ന്്്തവണയാണ്ടീമിചനൈിരീട
ത്്ിബലക്്്നയിച്്ത.്എംഎസ്ബോണിബയയം്ബോഹിത്ശർ്്മബയ
യം്മിൈച്്ൈയ്ാപറ്്്ന്്ാരായിസ്്്്ാർ്്സ്ബോർ്്ട്സ്ൈഴിഞ്്ദിവസം
ചതരചഞ്്ട്ത്്ിര്ന്്്.

രോഹിരോ,
രോണിരോ?

നയ്്ഡൽഹി∙പപ്ഥമടവ്ന്്്ി20ബോൈൈപ്്ിൽഇം
ഗ്്ിഷ്താരംസ്്്്്വാർട്്്ബപ്ോഡിചനതിചരഒര്ഓ
വറിൽആറ്സികസ്്ബനടിയതചന്്്ബാറ്്ിചന്്്
ൈാരയ്ത്്ിൽവിവിധടീമ്ൈൾക്്്സംശയങ്്ള്
ണ്്ായിര്ന്്തായിഇന്്്യൻപൈ്ിക്്റ്്്താരംയ്വ
രാജ്സിങ്്ിചന്്്ചവളിചപ്്ട്ത്്ൽ.പിന്്ീട്ചസ
മികഫനലിൽ ഓസബ്പ്ടലിയയച്ക്്തിചരയം്
ഇബതബാറ്്്പബോഗിച്്്മിൈച്്പപ്ൈടനംൈാഴച്
വച്്ബോചടസംശയംക്ടിയതായം്യ്വരാജ്
സിങ്പറഞ്്്.2007ൽനടന്്പപ്ഥമടവ്ന്്്ി20
ബോൈൈപ്്ിചന്്് പര്്പ്്്ഘട്്ത്്ിലാണ്ഇംഗ്്ിഷ്
ബപസ്ബോളർസ്്്്്വാർട്്്ബപ്ോഡിചനതിചരയ്
വരാജ്സിങ്ഒര്ഓവറിൽത്ടർച്്യായിആറ്
സികസ്റ്ൈൾബനടിയത.്ഈമത്്രത്്ിൽ12
പന്്്ൈളിൽനിന്്്അർധചസഞ്്്റിപ്ർത്്ി
യാക്്ിയ്വരാജ്അതിബവഗഅർധചസഞ്്്റി
യ്ചടചറബക്്ർഡം്സ്്ാപിച്്ിര്ന്്്.
അന്്ചത്്ഓസബ്പ്ടലിയൻടീമിചന്്്പരിശീല

ൈനായിര്ന്്യാൾതചന്്്അട്ത്്്വന്്്ബാറ്്ി
ന് പിന്്ിൽ കഫബർ വല്്ത്മ്ബ്ട്ചയന്്്
അബന്വഷിച്്ിര്ന്്തായിബോദിച്്ിര്ന്്്ചവന്്്
യ്വിപറഞ്്്.അങ്്ചനചചയ്്്ന്്ത്നിയമപ
രമാബോചയന്്്ംമാച്്്റഫറിബാറ്്്പരിബോധി
ച്്ിര്ബന്്എന്്്ംഅബന്വഷിച്്്.ഇബോചടബാ
റ്്്ചൊണ്്്ബോയി പരിബോധിച്്്ബോക്്ാൻ
ഞാൻഅബദ്്ഹബത്്ട്പറഞ്്്.അന്്്ഓസീ
സ്വിക്്റ്്്ൈീപ്്റായിര്ന്്ആദംഗിൽപൈ്ിസ്്്്്
ബോലം്എവിചടനിന്്ാണ്നിങ്്ള്ചട(ഇന്്്യ
ൻതാരങ്്ള്ചട)ബാറ്്്നിർമിക്്്ന്്ചതന്്്ബോ
ദിച്്്’–യ്വരാജ്ചവളിചപ്്ട്ത്്ി.
‘താരങ്്ൾക്്്സംശയംക്ട്ങ്്ിയബോചടമാ

ച്്്റഫറിഎചന്്്ബാറ്്്പരിബോധിച്്്.സതയ്ത്്ി
ൽ എനിബക്്ചറ പപ്ിയചപ്്ട്് ബാറ്്ായിര്ന്്്

2007ചലടവ്ന്്്ി20ബോൈൈപ്്ിൽഉപബോഗിച്്ിര്
ന്്ത.്അത്ബോചോര്ബാറ്്്ചൊണ്്്പിന്്ീട്
ജീവിതത്്ിചോരിക്്ലം്ൈളിക്്ാൻഎനിക്്്
ഭാഗയ്മ്ണ്്ായിട്്ില്്.പിന്്ീട്2011ബോൈൈപ്്ിൽ
ഉപബോഗിച്്ിര്ന്്ബാറ്്്ംഎനിക്്്ഏചറപപ്ിയ
ചപ്്ട്്താണ’്–യ്വരാജ്പറഞ്്്.
2007,2011ബോൈൈപ്്്ൈളിൽയ്വരാജ്സി

ങ്്ിചന്്്ഓൾറൗണ്്്മിൈവിലാണ്ഇന്്്യൈിരീടം
ച്ടിയത.്2011ഏൈദിനബോൈൈപ്്ിൽബാറ്്്

ചൊണ്്്ംപ
ന്്്ചൊ
ണ്്്ം ടീമി
ചന്്്നചട്്ല്്ാ
യിര്ന്്്
ഈ ഇടംൈ
യ്്ൻ ബാ
റ്്്സമ്ാൻ.
362 റൺ
സം് 15 വി
ക്്റ്്്ംബ നടി
യ്വരാജ്
ൈാഴച്വച്്
ഓൾറൗണ്്്
പപ്ൈടനമാ
ണ് സവ്ന്്ം
നാട്്ിൽൈിരീ
ടമ്യർത്്ാ
ൻഇന്്്യചയ
പപ്ാപത്രാ
ക്്ിയത.്ഈ
ബോൈൈപ്്ി
ൽനാല്മാ
ൻഓഫ്ദ്മാ
ച്്്പ്രസൈ്ാ

രങ്്ൾബനടിയയ്വി,ബോൈൈപ്്ിചന്്്താരമാ
യം്തിരചഞ്്ട്ക്്ചപ്്ട്്്.
ബോണിനായൈനായിര്ന്്ൈാലത്്്സ്ബര

ഷ്ചറയന്യക്്്്ശക്്മായപിന്്്ണലഭിച്്ിര്
ന്്്.എല്്ാൈയ്ാപറ്്്ൻമാർക്്്ംടീമിൽഒര്പപ്ിയ
ചപ്്ട്്താരംൈാണം്.ചറയന്യക്്്്എക്്ാലവം്
ബോണിയ്ചടഉറച്്പിന്്്ണലഭിച്്ിര്ന്്്.യ്
സഫ്പഠാനം്ആസമയത്്്ഉജവ്ലബോമിലാ

യിര്ന്്്.ഞാനം്സവ്തബവമിൈച്്പപ്ൈടനമാ
ണ് നടത്്ിയത.് വിക്്റ്്്ൈളം് വീഴത്്്ിയിര്
ന്്്.പബഷ്,്ചറയന്അന്്്അപത്മിൈച്്ബോമി
ലായിര്ന്്ില്്.അന്്്ടീമിൽഇംടൈയ്്ൻസപ്ി
ന്്ർമാചോന്്്മില്്ായിര്ന്്്.ഞാനാൈചട്്മിൈ
ച്്ബോമിലാണ്പചന്്റിഞ്്ിര്ന്്ത.്ഇബോചട
എചന്്ഉൾചപ്്ട്ത്്ാചതനിർവാഹമിചല്്ന്്ാ
യി’–യ്വരാജ്പറഞ്്്.
മ്ൻഇന്്്യൻനായൈനം്ഇബപ്്ൾബിസി

സിഐപപ്സിഡന്്്്മായസൗരവ്ഗാംഗ്ലിചയ
യം്യ്വരാജ്പ്ൈഴത്്്ി.തചന്്്യ്ള്്ിചലപപ്
തിഭചയഊതിക്്ാച്്ിചയട്ത്്ത്ഗാംഗ്ലിയാ
ചണന്്്യ്വരാജ്പറഞ്്്.
‘എക്്ാലവം് എചന്്് പപ്ിയചപ്്ട്് ൈയ്ാപറ്്്ൻ

സൗരവ്ഗാംഗ്ലിയാണ.്എല്്ാൈയ്ാപറ്്്ൻമാരി
ലം്വച്്്എചന്്ഏറ്്വ്മധിൈം പിന്്്ണച്്ത്
അബദ്്ഹമാണ.്യ്വതാരങ്്ചളവളർത്്ിചയട്
ക്്്ന്്തിൽഅബദ്്ഹംപപ്ബത്യൈകവഭവം പപ്ൈ
ടിപ്്ിച്്ിര്ന്്്. മിൈച്് ടീമിചന വളർത്്ിചയട്
ക്്ാൻതചന്്സഹായിക്്ാൻൈഴിയ്ന്്അ
ബച്്ആബോയ്വതാരങ്്ള്ചണ്്ന്്്അക്്ാല
ത്്്ഗാംഗ്ലിസ്്ിരമായിപറഞ്്ിര്ന്്്.അവ
ചരചയല്്ാംപിന്്്ണയക്്്്ൈയം്ചചയത്’് –യ്
വരാജ്പറഞ്്്.
ടി-20ബോൈൈപ്്ിൽത്ടബരരണ്്്ബൗണ്്റി

വഴങ്്ിയആൻപര്്ഫ്്ിബ്്്ഫ്പൈ്ീസിൽവന്്്
നടത്്ിയൈമന്്്്ൈൾതനിക്്്ശരിക്്്ംചൊ
ചണ്്ന്്്യ്വരാജ്പിന്്ീട്പറഞ്്്.ൈണക്്ി
ന്തിരിച്്്ചൊട്ക്്ണചമന്്്അബപ്്ബഴമന
സ്്ിൽക്റിക്്്ൈയം്ചചയ്ത.്‘‘അത്്രംൈമ
ന്്്്ൈൾഅറിയാചതതചന്്നമ്്ചളഒന്്്ചാർ
ജ്ചചയ്്്ം.തിരിച്്്ചൊട്ക്്ാൻമനസ്്്ംകൈ
യം്തരിക്്്ം.’’-യ്വരാജ്പറഞ്്്.

ബകമൻമമസി:മെക്്ാം

ടി-20,ഏകദിനബോകകപ്്്കൾ,ഗാംഗ്ലി:യ്വിമനസ്ത്റക്്്ന്്്

പ്പഫ്ൽപബ്ട്ൽതലപ്്ത്്്ത്ര്ം
നയ്്ഡൽഹി:ചൊബോണൈാരണംഫ്ടബ്ോ
ൾബോൈമ്ഴ്വൻപപ്തിസന്്ിയായസാഹ
ചരയ്ത്്ിൽഫ്ടബ്ോൾബോൈചത്്പലൈാ
രയ്ങ്്ളം്പപ്തിസന്്ിയിൽആയസാഹചരയ്
ത്്ിൽഓൾഇന്്്യഫ്ടബ്ോൾചഫഡബറഷ
ചന്്്(എഐഎഫ്എഫ)്പപ്വർത്്നത്്ി
ലം്മാറ്്മ്ണ്്ാകം്.എഐഎഫ്എഫ്പപ്സി
ഡന്്്ായ പപ്ഫ്ൽപബട്്ൽഈവർഷംഅവ
സാനബ്ത്ചടസ്്ാനം ഒഴിബയണ്്തായിര്
ന്്്.എന്്ാൽപ്തിയസാഹചരയ്ത്്ിൽപപ്

ഫ്ൽപബട്്ൽഒര്വർഷംക്ചടഎഐഎഫഎ്
ഫ്തലപ്്ത്്്തചന്്ത്ടർബന്്ക്്്ം.
ഈവർഷംനടബക്്ണ്്ിയിര്ന്്അണ്്ർ17

ബോൈൈപ്്്മാറ്്ിചവബക്്ണ്്ിവന്്താണ്പപ്ഫ്
ൽപബട്്ലിചന്്്തീര്മാനവം്മാറാന്ള്്ൈാര
ണം.അട്ത്്വർഷംഅണ്്ർ17ബോൈൈപ്്്ന
ടത്്ിയബശഷംസ്്ാനംഒഴിയാനാണ്ഇബപ്്
ൾഅബദ്്ഹംആബോചിക്്്ന്്ത.്2012മ്തൽ
എഐഎഫ്എഫ്തലപ്്ത്്്ള്്ആളാണ്പപ്
ഫ്ൽപബട്്ൽ.

ചാംപ്യൻസ്ലീഗ്ഫ്ട്ബോൾഓഗസ്്്്ിൽ
ലണ്്ൻ:ചാമ്്്യൻസ്ലീഗ്ഫ്ടബ്ോളിൽബാക്്ിയ്ള്്മത്്രങ്്
ൾഓഗസ്്്്ിൽനടക്്്ംഎന്്്സക്ൈഇറ്്ാലിയറിബപ്്ർട്്്ചചയ്്്
ന്്്.ഓഗസ്്്്്ഏഴ്മ്തൽഓഗസ്്്്്31വചരമത്്രങ്്ൾനടത്്ിട്
ർണചമന്്്്പ്ർത്്ിയാക്്ാൻആണ്യ്ബവഫആബോചിക്്്ന്്
ത.്യ്ബോപ്്ലീഗ്മത്്രങ്്ളം്സമാനമായരീതിയിൽആകം്ന
ടക്്്ൈ.ഒബോമ്ന്്്ദിവസചത്്ഇടബവളൈളിലം്മത്്രംനടത്്ാ
ൻആണ്യ്ബവഫഉബദ്്ശിക്്്ന്്ത.്
ഓഗസ്്്്്7ന്മ്മ്്്യ്ബോപ്്ിചലഎല്്ാലീഗ്മത്്രങ്്ളം്അവ

സാനിക്്്ംഎന്്്ംയ്ബവഫവിശവ്സിക്്്ന്്്.ലീഗ്മത്്രങ്്ൾ

അവസാനിച്്ബശഷംമതിയ്ബോപ്്ലീഗ്ൻചാമ്്്യൻസ്ലീഗം്
എന്്്ബനരചത്്തചന്്യ്ബവഫനടപടിഎട്ത്്ിര്ന്്്.ചാ
മ്്്യൻസ്ലീഗിൽപപ്ീൈവ്ാർട്്ർബോരാട്്ങ്്ള്ചടരണ്്ാംപാദംന
ടക്്്ന്്തിന്ഇടയിലായിര്ന്്്ചൊബോണവില്്നായിഎ
ത്്ിയത.്അബതസമയം,സപ്ാനിഷ്ലാലിഗ,ഇറ്്ാലിയൻ
സീരീഎഎന്്ിവനടക്്ാന്ള്്സാധയ്തക്റവാചണന്്ാ
ണ്റിബപ്്ർട്്്.അബതസമയം,ഇംഗ്്ീഷ്പപ്ീമിയർലീഗ്ജ്
ൺ മാസത്്ിൽ പ്നരാരംഭിക്്്ചമന്്് ഇംഗ്്ീഷ് ഫ്
ടബ്ോൾചഫഡബറഷൻവയ്ക്്മാക്്ിയിട്്്ണ്്്.
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പി.ബി.ബാല്

ടോബികചമ്്ണ്്്ര്്എന്്ടരര്അറിയാ
ത്്മെയാളികള്്ഉണ്്ാവില്്.മറടോണ
കയ ടകരളത്്ിടെക്്്എത്്ിച്്ത് ടോ
ബികചമ്്ണ്്്ര്്ആയിര്ന്്്.രക്്ദാനം
ടപ്രാത്്ാഹിപ്്ിക്്ാനം്രക്്ബാങ്്്ത്േ
ങ്്ാനം്ഒകക്്യായിടകരളത്്ിക്്്ഒര
റ്്ംമ്തല്്മടറ്്യറ്്ംവകരഓേിയആളം്
ആണ്ടോബികചമ്്ണ്്്ര്്.രകക്്ഇതി
ന്കമല്്ാംമ്കളിൊണ്ഈവയ്വസായി
യ്കേസവ്പന്ങ്്ള്്.ടോകഡ്ൗണില്്മറ്്്
ള്്വര്് ചിത്്ിക്്്ന്്തില്് നിന്്് വയ്തയ്
സത്മായിട്്ാണ്അടദ്്ഹം ചിത്്ിക്്്ന്്
ത.്അത്കൊണ്്്തകന്്പ്തിയസംരഭ
ങ്്ള്മായിഎത്്്കയാണ് മെയാളിയ്
കേപര്ിയകപ്്ട്്വയ്വസായി.
ക്ട്ബബിസിനസികനഫവവിധയ്വ
ഴികളില്കേടോകത്്ികെഎല്്ാഉരടോ
ക്്ാവിടെക്്്ംഎത്്ിച്്വിജയകഥയാ
ണ് ടോബി കചമ്്ണ്്്രിട്്്ത.് 157 വ
ര്്ഷംരഴക്്മ്ള്്ക്ടം്ബബിസിനസി
ക്്്അേിത്്റയില്്നിന്്ാണ്കചമ്്ണ്്്
ര്്പര്്പ്്ിക്്്വിജയവഴിത്േങ്്്ന്്ത.്അ
തിക്്്ത്േക്്മിട്ന്്ത്കചമ്്ണ്്്ര്്ഇ്്്

ര്്നാഷണല്് പര്്പ്്ിക്്്സ്്ാരക
നം്കചയര്്മാന്മായിര്ന്്ടോ
ബിയ്കേ രിതാവ് വരത്്രപ്്ി
ള്്ികചമ്്ണ്്്ര്്ഈനാശ്ടദ
വസിക്്്ട്്ിയാണ.്18ാംവയ
സില്് എയര്്ടോഴസ്ില്്
ടചര്്ന്്ഇടദ്്ഹം 15വര്്ഷ
ട്ത്ളംഅതില്്ടസവനമ
ന്ഷഠ്ിച്്്. ടശഷംക്ടം്ബ
ബിസിനസായജവ്ല്്റിടമഖ
െയിടെക്്്കേന്്്.അത്അ
ക്്ാെത്്് മികച്്ത്േക്്മാ

യി.സാധാരണജവ്ല്്റിഉേമക
ള്് ചിത്്ിക്്്ന്്തില്് വയ്തയ്
സത്മായികാരയ്ങ്്ള്്നീക്്ിയ
അടദ്്ഹംമറ്്്പര്്പ്്്കകളക്്ാള്്
ടവഗത്്ില്്വിജയംഉറപ്്ിച്്്.
ത്ശ്െിരം്, എറണാക്ള

ത്്്മായി രഠനംപ്ര്്ത്്ിയാ
ക്്ിയടോബികചമ്്ണ്്്ര്്അ
ച്്ക്്്രാതയില്്ബിസിനസിടെ
ക്്്തിരികയ്കയായിര്ന്്്,ഒപ്്ം
അന്ഭവത്്ിക്്് കര്ത്്്മായി
ക്ട്ബവം്.രികന്്അത്ടകരളത്്ി
കെഏറ്്വം്വെിയടനട്്ംആവ്ക
യായിര്ന്്്.ആസ്ടോേര്്സമ്ാന്്
സര്ിരിറ്്ാണ്ഈബിസിനസ്കാ
രക്്്വിജയത്്ിന്രിന്്ില്്.ഫ്
ട്ടോള്്മത്്രത്്ില്്, പര്തിടോ
ധത്്ില്് കാെിേറാകത ഉറച്്് നി
ല്്ക്്്ന്്ഒര്കാവല്്ഭേന്്ഉണ്്ാ

കം്എപത്വെിയസ്ടൊറര്്ആകണങ്്ി
ലം്അയാകളഒന്്്ഉെയക്്്ാകതമറ്വശ
കത്്വെചെിപ്്ിക്്ാന്്ആവില്്. വയ്വ
സായടോകകത്്ഓടോഅേിയം്ടോ
ബികചമ്്ണ്്്ര്്മ്ട്ന്ട്്്വയക്്്്ന്്ത്
ആപര്തിടോധഭേക്്്മികടോകേയാണ.്

പ്തിയത്ടക്്ം
ബോബിബസാര്്
ഫ്ഡപ്ാര്്ക്്്
അത്തകന്്യാണ്പ്തിയചിത്്യ്
കേരിന്്ിലം്,ടോകമാകകസൗഹ്ദവെ
മ്ള്് ടോബി ടോക്്ൗട്്് രീരിയഡികെ
പ്തിയചിത്്കള്്ക്്്നിദനം.ടനരകത്്
ഓക്സിജന്്സിറ്്ിഎന്്രീതിയില്്വിഭാ
വനംകചയത്കപ്ോജകറ്്്്ണ്്്,അതില്്ആ
കകമാറ്്ങ്്ള്്വര്ത്്്കയാണ്ഇടദ്്ഹം.
നിെവില്്അവികേ മാള്് രണിയാന്്
സര്്ക്്ാര്്അന്മതികിട്്ിയിട്്്ണ്്്.അതി
ന് രിന്്ാകെ ഒര് അമയ്്സ്കമ്്്് രാ
ര്്ക്്ാണ്െക്്്യമിട്്ിര്ന്്ത്രകക്്അത്
രെകാരണങ്്ളാലം്നീള്കയാണ്അ
ത്കൊണ്്്തകന്് പ്തിയ സാഹചരയ്
ത്്ിന് അന്സരിച്്് അവികേ മകറ്്ര്
കപ്ോജകറ്്്ത്േങ്്്കയാണ്"ടോബിബ

സാര്്ഫ്ഡര്ാര്്ക്്്'.ഭക്്്യവസത്്ക്്ള്
കേസംസ്കരണവം് വിരണനവ്മാണ്
െക്്്യം.ടകരളമാകകക്റഞ്്വിെയില്്
സാധനങ്്ള്് െഭയ്മാക്്്ന്് ടോബി
ടറ്്്്റ്കള്്വിടദശത്്്നിന്്്മേങ്്ിഎ
ത്്്ന്്മെയാളികള്്ക്്ാണ് പൈ്ാഫഞ്്
സിനല്്ക്ക.
ആയിരംസക്വ്യര്്ൈീറ്്്ള്്കേമ്റിക
ളാണ്ഇതിന്ടവണ്്ത.്വിരണനത്്ിന്
സഹായിക്്ാന്്ഓണഫെന്്സടപ്്ര്്ട്്്
മ്ണ്്്. ദ്ബായ് ആസ്്ാനമായി പര്വ
ര്്ത്്ിക്്്ന്്,ജനരങ്്ാളിത്്ട്ത്കേയ്
ള്്ടോകത്്ികെആദയ്കത്്ഇ-കൊടമ
ഴ്സ്കമ്്നിയായൈിജികാര്്ട്്ില്്ടോ
ബികചമ്്ണ്്്ര്്പര്്പ്്്മ്തല്്മ്േക്്ിയിര്
ന്്്. വളകര ടവഗം വളര്്ന്്്കൊണ്്ിരി
ക്്്ന്് ഓണ്്ഫെന്് ടോപ്്ിങ് കവബ്
ടോര്്ട്്ല്് ആണ് ഇന്്ത.് എല്്ാ പബ്ാ
ന്്ഡ്കള്കേയം്ഉതര്ന്്ങ്്ള്്ടോബി
ൈിജിയില്കേെഭയ്മാണ.്കൊഫബല്്ആ
പ്്്വഴിയം്കവബ്ഫസറ്്ില്കേയം്ആവ
ശയ്മ്ള്്ഉതര്ന്്ങ്്ള്്ഓര്്ഡര്്കചയത്്
വാങ്്ാന്്സാധിക്്്ം.ഡിജിറ്്ല്്ടോപ്്ി
ങിക്്്ഈകാെഘട്്ത്്ില്്ഉരടോക്്ാ
ക്്ള്കേആവശയ്ങ്്ള്്ക്്ന്സരിച്്്ടോ
ടൊത്്രപബ്ാന്്ഡ്കള്കേഉതര്ന്്ങ്്
ള്്ഏറ്്വം്ക്റഞ്്വിെയില്്െഭയ്മാക്്ി
കക്്ണ്്ാണ്ഇത്പര്വര്്ത്്ിക്്്ന്്ത.്മ്
ന്്രെക്്ംടരര്്നിെവില്്ഇതികെകസ്്്്
ടമഴ്സാണ.്ഔട്്്കെറ്്്എത്്്ന്്ടൊകേ
ഇതിക്്് രത്്ിരട്്ിയാവം് വയ്ാരാരകമ
ന്്്ംടോബിരറയ്ന്്്.

നാടിതനഅറിഞ്്്
നാേിക്്്സാഹചരയ്ങ്്ള്്അറിഞ്്്ജ
നത്്ിന്ടവണ്്ത്എത്്ിച്്്കൊട്ക്്യാ
ണ.്ഓടോസംരംഭവം്വിജയത്്ില്്നി
ന്്്വിജയത്്ിടെക്്്ക്തിക്്്ട്പ്ഴം്,
അതിക്്്തെടവദനകള്്അടദ്്ഹകത്്
അെട്്്ന്്ില്്.വിജയത്്ിന്ടവണ്്ിഓടോ
മത്്രത്്ിലം്ഇറങ്്്ന്്കളിക്്ാരകന
ടോകെടോര്്ടവഡം്,ഫ്ള്്ബാക്്്ംത
പത്്്ങ്്ള്് കമനയ്ന്് േീം ടൊച്്്മായി
ടോബിക്തിക്്്കയാണ.്കാല്്ന്റ്്ാ
ണ്്്രിന്്ിട്്്ഇത്്്യയികെഒന്്ാംബിസിന
സ്പര്്പ്്ായി.
രാവികെ ഇത്്ിരിഫവകിഎഴ്ടന്്
ല്്ക്്്ന്്ശീെമാണ്ടോബികചമ്്ണ്്്രി
ന്ള്്ത.്അതികോപ്്ംക്തയ്മായഒര്ശീ
െമ്ണ്്്.രാവികെരപത്ംവായനകഴിഞ്്ാ
ല്്അത്കഴിഞ്്ാല്്ചിെടപ്്ള്്കേന്്ീ
സ്കളിക്്്ം.ചിെടപ്്ള്്ഓടം്.ചിെദിവ
സങ്്ളില്്ഫവക്ടന്്രം്ക്ങഫ്്പര്ാ
കറ്്്ീസിങ്്്ംഉണ്്ാക്മകപ്ത!ചിെദിവസം
ഡാന്്സം്ഉണ്്ാകം്.ഇതിനിേയിൊണ്
ബിസിനസ്ടോകത്്്ചിട്്ടൊട്ള്്പര്വ
ര്്ത്്നങ്്ള്്.

ടകരളം,തമിഴന്ാട,്ടോംകബ,ഗള്്ഫ്
എന്്ിവിേങ്്ളിൊണ്ഇടപ്്ള്്ബിസിന
സ്കനറ്്്വര്്ക്്്കള്്ഉള്്ത.്സാധാരണ
യായിബിസിനസ്അതികോപ്്ംസാമ്
ഹയ്ടസവനരംഗവം്.ഈബിസിനസ്കാ
രക്്്വസപ്ത്ധാരണഫശെിയാണ്രെ
കരയം്അമ്്രപ്്ിച്്ിട്്്ള്്ത.്ഇകൊകക്്
തക്്്മ്ഡ്മാപത്മാകണന്്ാണ്ഇടദ്്ഹം
രറയ്ന്്ത.്
സിംരിള്്ആവാന്്പര്ടത്യകികച്്ന്്്ം
കചയത്ിട്്ില്്.രടക്,്എല്്ാവരം്രറയ്
ന്്്ണ്്്സിംരിളാകയന്്്.ഒര്രടക്,്അ
തിന്കാരണംഈപഡ്സ്ആയിരിക്്്ം.
കവള്്യം്കവള്്യം്ഇട്്്നേക്്്ന്്ത്
കൊണ്്് രറയ്ന്്തായിരിക്്്ം. ഇകത
ക്്്അപ്്ാപ്്ക്്് പഡ്സിങ്ഫസ്്്്ൊണ.്
പ്ള്്ിടൊട്ള്്സട്നഹംകൊണ്്്അത്
ശീെമാക്്ി.എക്്്പഡ്സിങ്ഓടോമ്ഡ്
അന്സരിച്്ാണ.് ചിെ ദിവസം വളകര
സിംരിളായിനേക്്്ം.ചിെടപ്്ള്്ഫൈ
വസ്്്്്ാറില്്താമസിക്്്ം.അല്്ാകത,ഒര്
ടരകരട്ക്്ാന്്ടവണ്്ിസിംരിള്്ആവാ
ന്്കചയത്തല്്.

മ്ഖമ്പദ്വയ്തയ്സത്ത
ഒര്ബിസിനസ്ജയ്്്ായിടോകംമ്
ഴ്വന്് രേര്്ന്്് വളരണകമന്്ആപഗ്ഹ
കൊന്്്മില്്.അങ്്കനഉടദ്്ശിക്്്ടന്്യി
ല്്.രകക്്കചയ്്്ന്്കാരയ്ങ്്ള്്ചിട്്ടൊ
കേആയിരിക്്ണം,അതില്്വിജയത്്ി
ല്്എത്്ണം,രത്്്ഫകയില്്കിട്്ിയാല്്
ടോള്്അേിക്്്ന്്ടോര്്ടവഡികനടോ
കെ.വയ്തയ്സത്മായസംരംഭങ്്ള്്ഏകറ
എത്്ിച്്ിട്്്ണ്്്ടകരളത്്ില്്.
47ജവ്ല്്റികള്്,140പബ്ാടച്്ട്ര്േിയ
ടോണ്്ബാങ്്ിങ്ൈിനാന്്സ്സ്്ാരനം,
കവല്്സ്കപ്ോഡക്റ്്്സ്െഭിക്്്ന്്ഓണ്്
ഫെന്്വിരണി.അങ്്കനരെത്മ്ണ്്്
ഈവിജയവഴിയില്്.അതിനിേയിൊണ്
ടകരളത്്ികെആദയ്കത്്ടോള്്സ്ടോയ്
സ്ോകസ്ിട്ര്്ആരംഭിച്്ത.്25000ര്ര
യക്്്്രണ്്്ദിവസടത്്ക്്്300കിടോമീറ്്
ര്്വകരയാപത്കചയ്്ാം,ര്ോകതരണ്്്ദി
വസംടോബിഓകസ്ിജന്്റിടോരട്്്സി
ക്്്28റിടോര്്ട്്്കളില്്ഏതിലം്സൗ
ജനയ്മായി താമസിക്്്കയം് കചയ്്്ന്്
ഓൈര്്.ഇത്്്യന്്മാര്്ക്്റ്്ില്്രണ്്്ദിവസ
ടത്്ക്്്240കിടോമീറ്്ര്്യാപത്കചയ്്ാന്്
ഏഴരെക്്ംര്രയാണ്ടോള്്സ്ടോയ്
സിന്വാേകഈോക്്്ന്്ത.്
ടോബികചമ്്ണ്ര്്ഇ്്്ര്്നാഷണല്്
പര്്പ്്ിക്്്ടോബിട്ര്്സ്ആന്്ഡ്പേ്ാവ

ല്്സ്ആണ്ടോകത്്ിൊദയ്മായിഇത്്
രംഒര്രദ്്തിനേപ്്ിൊക്്ിയത.്14ടൊ
േിര്രടൊളംവിെവര്ന്്ടോള്്സ്ടോ
യ്സ് ൈാ്്്ം ടൊഡല്് കാര്്ആണ് ോ
കസ്ിആയിസര്്വീസ്നേത്്്ന്്ത.്അ
തികോപ്്മാണ്
"ടോബിടഹെിോക്സി'എന്്കഹെി
ടൊപറ്്്ര്്ോകസ്ിസര്്വീസ.്ടോകഡ്ൗ
ണില്്കാശ്മ്േക്്ാകതകളിക്്ാന്്ഫ്ഡ്
ടോള്്കളികള്മ്ണ്്്ഈപര്്പ്്ിക്്്വക
യായിഓണ്്ഫെനില്്.കളിച്്്ജയിക്്്
ന്്വര്്ക്്്കാശ്ഇടങ്്ട്്്െഭിക്്്ം.

വര്ന്്്പ്തിയ
100പബ്ാഞ്്്കള്്
പ്തിയ സാഹചരയ്ത്്ില്് കചറ്കിേ
ബിസിനസ്കാര്്ക്്് അേക്്ം ടവണ്്ത്
സാമ്്ത്്ികരിന്്്ണയാണ,്അത്ഉറ
പ്്ിക്്ാന്ള്്രദ്്തിയം്ടോബികചമ്്
ണ്്്ര്് ഒര്ക്്ികഴിഞ്്്. ടോകഡ്ൗണ്്
സമയംകഴിഞ്്ാല്്തക്്് ടോണ്്ബാ
ങ്്ിങ്ൈിനാന്്സ്കമ്്നിയ്കേ100പബ്ാ
ഞ്്്കള്്ടകരളംമ്ഴ്വന്്ത്േങ്്്കയാ
ണ് െക്്്യം. മാര്്ക്്റ്്ികെഏറ്്വം്ക്റ
ഞ്്രെിശയില്്വയ്ാരാരികള്്ക്്്സാമ്്
ത്്ികസഹായംഎത്്ിക്്്കയാണ്െ
ക്്്യം.അതിന്ള്്നേരേികള്്ആരംഭി
ച്്്കഴിഞ്്്.

പപ്തീക്്
നിെവികെസാഹചരയ്ത്്ില്്വളര്ക
ഇത്്്യന്്ബിസിനസ്ആയിരിക്്്കമന്്ാ
ണ്ഇടദ്്ഹംഉറപ്്ിക്്്ന്്ത.്കാരണംഅ
പത്യം് മികവ്റ്്സാഹചരയ്ംഇവിട്ണ്്്.
എല്്ാ പര്്പ്്്ംകാെത്്ിന് അന്സരിച്്്
മാറിഎത്്്ം.അത്നമ്്ള്്ക്്്പ്തിയ
ക്തിപ്്്ടോകത്്്നല്്കം്.

പ്രസ്കാരങ്്ള്്
"രക്്ംനല്്ര,്ജീവന്്രക്്ിക്്്'എ
ന്്സടദ്്ശവ്മായി812കിടോമീറ്്ര്്ദ്
രംഓേിയആദയ്ഇത്്്യക്്ാരന്്കചമ്്ണ്്്
ര്്ഇ്്്ര്്നാഷണല്്പര്്പ്്്കചയര്്മാനം്
എംഡിയ്മായടോബികചമ്്ണ്്്രിക്്്
നാമംഏഷയ്ബ്ക്്്ഒഫ്കറടക്്ര്്ഡസ്ി
ലം്എഴ്തകപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്.ടനരകത്്ഇത്്്യ
ബ്ക്്്ഒഫ്കറട്ക്ര്്ഡസ്ില്്ഉള്്കപ്്ട്്ി
ര്ന്്്."സട്നഹംകൊണ്്്ടോകംകീഴേ
ക്്്ക'എന്്സടദ്്ശംസമ്ഹത്്ില്്പര്
ചരിപ്്ിക്്്ന്്ടോബികചമ്്ണ്്്ര്്"ടോ
ബിപൈ്ണ്്്സ്ബ്്ഡ്ബാങ്്്'ര്രവതക്രി
ക്്ാന്്ര്േിയാണ്മാരത്്ണ്്നേത്്ിയ
ത.്മദര്്കതടരസഅവാര്്ഡ,്ഇന്്ടോ
പബ്ിട്്ീഷ്അവാര്്ഡ,്മന്ഷയ്സട്നഹിഅ
വാര്്ഡ്ത്േങ്്ി104അവാര്്ഡ്കള്്െഭി
ച്്ിട്്്ണ്്്.

കാല്്പന്്്ലഹരിപോലല
തര്ില്്ടിപ്്ിക്്്ന്്വയ്വസായവിജയം

സൗജനയു
സിലിണുുറിനുളുുതുക
കകമാറുുംകെയതുു

കൊച്്ി: പര്ധാനമപത്്്ി ഉജവ്െ
ടൊജന ഗ്ണടോക്്ാക്്
ള്്ക്്്ഏപര്ില്്ഒന്്ാംതിയതി
മ്തല്്ജ്ണ്്30വകരയ്ള്്മ്
ന്്്മാസകാെടത്്ക്്്ള്്സൗ
ജനയ്രാചകവാതകസിെിണ്്
റ്കള്്,പര്ധാനമപത്്്ിഗരീബ്ക
െയ്ാണ്് ടൊജനരദ്്തിയ്കേ
കീഴില്് െഭയ്മാക്്ി ത്േങ്്ിയ
തായി ഇത്്്യന്് ഓയില്് ടൊ
ര്്പ്്ടറഷന്്അറിയിച്്്.
റീൈില്് സിെിണ്്റിക്്് ഏ
പര്ില്്മാസകത്്വിെഉജവ്െഗ്
ണടോക്്ാക്്ള്കേ രിഎംയ്
ഫവബാങ്്്അക്്ൗണ്്്കളിടെ
ക്്് പേ്ാന്്സൈ്ര്്കചയത്ിട്്്ണ്്്.
ആദയ്കത്്സൗജനയ്സിെിണ്്
ര്്വാങ്്ാന്്മാപത്ടമപര്സത്്ത
ത്കവിനിടൊഗിക്്ാന്്രാട്
ള്്്.റീൈില്്ബ്ക്്ിങ്ഐവി
ആര്്എസ,് രജിടസ്്്്ഡ് കൊ
ഫബല്്ടോണ്്എന്്ിവവഴി
യാണ്നേടത്്ണ്്ത.്പര്സത്്ത
രദ്്തിയില്്ഇത്വകരരങ്്ാളി
കളല്്ാത്്വര്്ക്്്ംകാെിയായ
സിെിണ്്റ്കള്് ഉള്്വര്്ക്്്ം
സ്കീമില്്ടചരാന്്അവസരമ്
ണ്്്. ആദയ് സിെിണ്്റിക്്് ര
ണം അതിന്ടവണ്്ി ഉരടൊ
ഗിക്്ാത്്വര്്ക്്് രണ്്ാമകത്്
സൗജനയ് സിെിണ്്റിന്ള്് ര
ണം,ബാങ്്്അക്്ൗണ്്ിടെക്്്
പേ്ാന്്സൈ്ര്്കചയ്്്ന്്തല്്.

കൊവിഡ:ു
ഇനുുഡസഇ്നുുഡു

ബാങുുികുുു30തൊടി
കൊച്്ി:കൊവിഡ്ഫവറസിന്
എതിരായ ടോരാട്്ത്്ില്് ടദ
ശീയ തെത്്ിലം് സംസ്്ാന
തെത്്ിലം്സര്്ക്്ാര്കള്മാ
യി സഹകരിച്്് ഇന്്ഡസഇ്
ന്്ഡ്ബാങ്്്. ഇതിക്്് ഭാഗമാ
യി ബാങ്്് 30 ടൊേി ര്ര ന
ല്്കം്.കൊടോണഫവറസ്ര
കര്്ച്്വയ്ാധികയ പര്തിടോധി
ക്്ാന്്ബാങ്്്ഇതിനകംദ്രിത
ബാധിത പര്ടദശങ്്ളിടെക്്്
കൈയസ്് മാസ്ക്കള്്, ഹാ
ന്്ഡ് സാനിഫറ്്സറ്കള്്,
ഫകയ്്്റകള്്എന്്ിവടോല്
ള്്ദ്രിതാശവ്ാസസാമപഗ്ികള്്
നല്്കിയിട്്്ണ്്്.
ഡയ്്ട്്ിയില്ള്്കമഡിക്്ല്്ഓ
ൈിസര്്മാര്്ക്്് ടരഴസ്ണല്്
കപ്രാട്്കറ്്്ീവ്എകയ്്പക്മ്്്്(രി
രിഇ)െഭയ്മാക്്്ന്്തിനം്ബാങ്്്
പര്വര്്ത്്ിക്്്ന്്്. രിഎം കക
ടയഴസ്്ൈണ്്ിടെക്്്സംഭാവന
കള്കേടശഖരണത്്ിനായിഒര്
അക്്ൗണ്്്ത്റക്്്ന്്തിന്ള്്
അന്മതിബാങ്്ിന്െഭിച്്ിട്്്ണ്്്.

സവ്ന്്ംനേഖകന്്

കൊച്്ി:കൊവിഡ്കാെത്്്കര
ടപ്ോള്്ഡീസല്്കചെവ്ക്റഞ്്
ടപ്്ള്് ടകരളത്്ില്് ഗാര്്ഹിക
രാചകവാതകത്്ിക്്്ആടോഹ
രി ഉരടൊഗത്്ില്് ഒര്കിടോ
യ്കേവര്്ധന.ടോകഡ്ൗണ്്നേ
പ്്ിൊയടശഷമ്ള്്കണക്്്കള്്
പര്കാരമാണ്എല്്രിജിയ്കേപര്
തിമാസ ആടോഹരി ഉരടൊഗ
ത്്ില്്വെിയവര്്ധനടരഖകപ്്ട്
ത്്ിയത.്
ടോകഡ്ൗണ്് പര്ഖയ്ാരനത്്ി
ന്മ്മ്്്വകരഎല്്രിജിയ്കേപര്
തിമാസആടോഹരി ഉരടൊഗം
ശരാശരി 7.6 കിടോപഗ്ാമായിര്

ന്്്.എന്്ാല്്,ടോകഡ്ൗണ്്നേപ്്ായമാര്്ച്്്25മ്തല്്ഇത്വകരയ്
ള്്ഉരടൊഗത്്ിക്്്ശരാശരി8.6കിടോയായിഉയര്്കന്്ന്്്ഇത്്്യ
ന്്ഓയില്്ടൊര്്പ്്ടറഷന്്കഡരയ്്ട്്ിജനറല്്മാകനജര്്(എല്്രിജി
കപ്ോജകറ്്്്)എസ.്ധനരാണ്്്യന്്പര്സത്ാവനയില്്രറഞ്്്.കൈപബ്്
വരിമാസകത്്അടരക്്ിച്്്രണ്്രെക്്ംഇന്്ടഡന്്സിെിന്്ഡറ്ക
ള്കേഅധികഉരടൊഗമാണ്മാര്്ച്്ില്്സംസ്്ാനത്്്ണ്്ായത.്ബി
രിസിഎല്്ിന്1.8െക്്വം്.27,10,000സിെിന്്ഡറാണ്മാര്്ച്്ില്്സം
സ്്ാനത്്്ഐഒസിവീട്കളില്്നല്്കിയത.്ബിരിസിഎല്്ിക്്്ഭാര
ത്ഗയ്ാസ്വിതരണത്്ിലം്സമാനവര്്ധനടരഖകപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.
ടോകഡ്ൗണ്്പര്ഖയ്ാരനത്്ിന്രിന്്ാകെസിെിന്്ഡര്്ബ്ക്്ി
ങ്്ിന്വെിയതിരക്്്അന്ഭവകപ്്ട്്ിര്ന്്്.അത്ഇടപ്്ഴം്ത്േര്
ന്്്.ഗാര്്ഹികഎല്്രിജിക്്്ഒര്ക്്ാമവ്മ്ണ്്ാകികല്്ന്്്ംആവ
ശയ്ംവര്്ധിച്്തന്സരിച്്്ഉതര്ാദനംപക്മീകരിച്്ിട്്്കണ്്ന്്്ംഎണ്്ക്്
മ്്നികള്്അറിയിച്്്.ടോട്്ല്കള്്ക്്്ഉള്്കപ്്കേനല്്ക്ന്്വാണി
ജയ്ാവശയ്ത്്ിന്ള്്എല്്രിജിയ്കേവിതരണംവന്്ടൊതില്്ക്റ
ഞ്്തിനാല്്ഗാര്്ഹികഎല്്രിജിര്ട്തല്്നല്്കാന്്പര്യാസവ്മി
ല്്.

കുതിപു്ുനിലചുുു;പുതുവഴിതതടിടുറിസം
ക്മരകം:അട്ത്്കാെത്്്ടരകരട്
ത്്ത്"ഫമസ'്ട്റിസത്്ിക്്്വാതി
ല്കള്്അേഞ്്്ക്മരകവം്കൊച്്ി
യം്.വന്്കമ്്നികള്കേടൊഗങ്്ള്്
(മീറ്്ിങ)്,കമ്്നികള്്ജീവനക്്ാര്്ക്്്
നല്്ക്ന്് ട്ര്് രാകക്്ജ്കള്് (ഇ
ന്്സ്്്ീവ)്,കണ്്കവന്്ഷന്കള്്,എ
ക്സിബിഷന്കള്്എന്്ിവഉള്്കപ്്ട്
ന്്താണ്എംഐസിഇഎന്്ഫമസ്
ട്റിസം.2018മ്തല്്ടകരളത്്ില്്ഇ
ത് സജീവമായിര്ന്്്. കഴിഞ്് വ
ര്്ഷംക്തിപ്്്അഭ്തപ്ര്്വമായിര്
ന്്്.
ന്ടോളംരാജയ്ാത്്രസ്്ാരനങ്്
ള്്മാര്്ച്്ിലം്ഏപര്ിെില്മായിക്മര
കകത്് റിടോര്്ട്്്കള്് ബ്ക്്് കച
യത്ിര്ന്്്.ഓടോറിടോട്്ിനം്ശരാ

ശരി3ബ്ക്്ിങ്എങ്്ിലം്നഷ്്മായി.
അരെക്്ംര്രമ്തല്്10െക്്ംര്
രവകരവര്മാനംെഭിക്്്ന്്ബ്ക്്ി
ങ്്ായിര്ന്്്ഓടോന്്്ം.വിടദശത്്്
നിന്്്ക്മരകത്്്വന്്്വിവാഹംന
േത്്്ന്്താണ് "കഡസ്്്്ിടനഷന്് കവ
ഡിങ'്.ഇത്്രം30വിവാഹങ്്ള്കേ
ബ്ക്്ിങ്റദ്്ായി.
10െക്്ംമ്തല്്അരടക്്േിവകര
വിവാഹത്്ിന്കചെവഴിക്്്ന്്വര്
കണ്്ന്്് ടചംബര്് ഒഫ് ടവമ്്നാട്
ടോട്്ല്്സ്ആന്്ഡ്റിടോര്്ട്്്സ്അ
ടോസിടയഷന്്കസപക്ട്്റികക. അ
ര്ണ്്ക്മാര്്രറഞ്്്.1200വിടദശി
കള്്ക്മരകത്്് നിന്്് മേങ്്ികയ
ന്്്ം1800വിടദശബ്ക്്ിങ്്്കള്്ന
ഷ്്മാകയന്്്ം ഉത്്രവാദിത്് ട്റി

സംമിഷന്്സംസ്്ാനടൊഓര്്ഡി
ടനറ്്ര്്കക.ര്ടരഷ്ക്മാര്്രറഞ്്്.
വഞ്്ിവീട്ടമഖെയ്കേനഷ്്ംരറയാ
ടനയില്്.സ്ര്ള്്അവധിക്്്സഞ്്ാ
രികള്്ര്ട്്മായിഎത്്ാറ്ണ്്ായിര്
ന്്്.
ഹൗസ്ടോട്്്കള്്,ശിക്്ാരവള്്
ങ്്ള്്, ടൊട്്ര്് ടോട്്് എന്്ിങ്്കന
200െധികംജെവാഹനങ്്ള്ണ്്്.ഓ
ടോന്്ിലം് 3മ്തല്് 5വകരജീവന
ക്്ാര്മ്ണ്്്.വായര്കയട്ത്്്കവള്്
ത്്ില്് ഇറങ്്ിയ ബിസിനസാകണ
ന്്്ംെക്്ങ്്ള്കേതിരിച്്േവാണ്ഓ
ടോ ടോട്്്കള്്ക്്്മ്ള്്കതന്്്ം
ഹൗസ്ടോട്്്ഓടണഴ്സ്കോഫസ
റ്്ികസപക്ട്്റികക.ഹണിടോരാല്്ര
റഞ്്്.

ഇന്്നവിതരണംഉറപ്്ാക്്ാന്്
ചവല്്്വിളികചളഅതിജീവിച്്്ബിപിസിഎല്്
സവ്ന്്ംനേഖകന്്

കൊച്്ി: കൊവിഡ് പര്തിസ
ന്്ിയിലം് തളരാകത ബിരി
സിഎല്്കൊച്്ിറിഫൈനറി.
കട്ത്് അനിശ്്ിതതവ്മ്ള്്
വിരണിസാഹചരയ്ത്്ില്്കര
ടപ്ോളിയംഇന്്നങ്്ള്കേമ്േ
ക്്മില്്ാത്്ഉതര്ാദനംഉറപ്്്
വര്ത്്ാന്്മ്മ്്്ണ്്ായിട്്ില്്ാ
ത്്വിധത്്ില്ള്്പര്വര്്ത്്
നരദ്്തി.
ടകരളത്്ിലം്അയല്്സം
സ്്ാനങ്്ളികെവിവിധപര്ടദ
ശങ്്ളിലം്എല്്രിജിഅേക്്
മ്ള്്കരടപ്ോളിയംഇന്്നങ്്
ള്കേെഭയ്തഉറപ്്്വര്ത്്്ന്്
തിന് ഏറ്്വം് മികകച്്ര് ഉ
തര്ാദനസംവിധാനമാണ്ബി
രിസിഎല്്കൊച്്ിറിഫൈന
റി നേപ്്ാക്്്ന്്ത.് ബിരിസി
എല്്കൊച്്ിറിഫൈനറിജീവ
നക്്ാര്്രാെിച്്്ടോര്ന്്പ്
തികൊര് കൊഴില്് പക്മീകര
ണത്്ില്കേയാണ് ഇത് സാ
ധയ്മാക്്്ന്്ത.്സാധാരണയ്
ള്്എട്്്മണിക്്്ര്്ഷിഫറ്്്ിക്്്
സ്്ാനത്്്12മണിക്്്ര്്ഫദ
ര്്ഘയ്മ്ള്്ഓടോഷിഫറ്്്ിലം്
280ഓളംജീവനക്്ാര്്ടോെി

കചയ്്്ന്്്. ഇവര്്എറണാക്
ളംജില്്യ്കേയം്സമീരജില്്
കള്കേയം്വിവിധപര്ടദശങ്്
ളില്്നിന്്്നിര്്ടദശിക്്കപ്്ട്്ി
രിക്്്ന്് സാമ്ഹയ് അകെം
രാെിച്്്കൊണ്്ാണ് തങ്്ള്
കേദൗതയ്ംനിറടവറ്്്ന്്തിനാ
യി കൊച്്ിഅമ്്െമ്കളികെ
റിഫൈനറിയിടെക്്് എത്്്
ന്്ത.്ഇന്്നെഭയ്തഉറപ്്്വ
ര്ത്്്കകയന്്രാജയ്ത്്ിക്്്
ആഹവ്ാനംടകട്്്ഉണര്്ന്്്പര്
വര്്ത്്ിക്്്ന്് അറിയകപ്്ോ
ത്്നായകരാണവര്്.ഈനാ
യകന്്ാര്്നമ്്്കേഅട്ക്്ളക
ളിടെക്്്ള്് എല്്രിജിയം്
കൊവിഡ-്19പര്തിടോധപര്വ
ര്്ത്്നങ്്ള്്ക്്് ഉള്്കപ്്കേയ്
ള്് വാഹനങ്്ള്്ക്്്ആവശയ്
മായകരടപ്ോളം്ഡീസലം്ഉറ
പ്്ാക്്്ന്്്.
കൊവിഡ-്19വയ്ാരനംകര
ടപ്ോള്്,ഡീസല്്, ഇന്്നഎ
ണ്്,ബിറ്്്മിന്്എന്്ിവയ്കേ
യം്മറ്്്കരടപ്ോളിയംഉതര്ന്്
ങ്്ള്കേയം് ആവശയ്കതകയ
ഗ്ര്തരമായിബാധിച്്്.വിമാ
നസര്്വീസ്കള്്നിര്്ത്്ികവ
ച്്ടൊകേഎേിഎൈിന്ള്്(ഏ
വിടയഷന്് േര്്ബയന്്് ൈയ്്വ

ല്്)ആവശയ്ംക്ത്്കനക്റ
ഞ്്്.എന്്ാല്്രാചകവാത
കത്്ിന്അഥവാെികവ്ിഫൈ
ഡ് കരടപ്ോളിയം ഗയ്ാസിക്്്
(എല്്രിജി)ആവശയ്കതഉയ
ര്്ന്്്.
എന്്ാല്് റിഫൈനറിയ്

കേയം്ഇന്്സ്്്്ടെഷന്കള്കേ
യം്ഉള്്ികെഓടോഉതര്ന്്
ത്്ിക്്്യം്സംഭരണടശഷി
ഒര്സങ്്ീര്്ണപര്ശന്മായതി
നാല്്,ഈ സാഹചരയ്ത്്ില്്
ത്േര്്ച്്യായ ഉതര്ാദനം ഉറ
പ്്ാക്്്ന്്കാരയ്ത്്ില്്വെിയ
കവല്്്വിളിയാണ്ഉയര്്ന്്്വ
ന്്ത.്പര്്ഡ്ഓയില്്എന്്ത്
ശ്ദ്്ീകരണപര്പക്ിയയില്കേ
ടവര്്തിരിക്്കപ്്ട്ന്് വിവിധ
ഉതര്ന്്ങ്്ള്കേസങ്്ീര്്ണമാ
യഒര്മിപശ്ിതമാണ.്അതിനാ
ല്് ചിെസവിടശഷ ഉതര്ന്്
ങ്്ള്കേമാപത്മായ്ള്്ഉതര്ാ
ദനത്്ിന്രരിമിതികള്ണ്്്.
കോത്വില്് കരടപ്ോളിയം
ഉതര്ന്്ങ്്ള്കേആവശയ്കത
താഴന്്്ടൊകേപര്്ഡ്ഓയില്്
സംസ്കരണംഏകടദശം 60
ശതമാനം ക്റച്്്. എന്്ാല്്
അടതസമയം ഉയര്്ന്്് കൊ
ണ്്ിരിക്്്ന്് രാചക വാതക

(എല്്രിജി)ആവശയ്കതരരി
ഹരിക്്്ന്്തിനായിബിരിസി
എല്് റിഫൈനറികളില്് എ
ല്്രിജിഉതര്ാദനംവരധിപ്്ി
ക്്്ന്്തിന്ഉചിതമായനേര
േികള്് ഫകക്ക്ള്്്കയം്
കചയത്.് നാഫത്യം് ഡീസ
ലം്ടോകെരാജയ്ത്്ിനത്്്ഉ
രടൊഗിക്്കപ്്ോകത അധി
കംവന്്ചിെഉതര്ന്്ങ്്ള്്ക
യറ്്്മതികചയത്.്

തൊഴിലിടതപര്മാറ്്
ചട്്ങ്്ള്്നടപ്്ാക്്ി
ഇതിനിേയില്്, കൊച്്ി റി
ഫൈനറിജീവനക്്ാര്കേയം്
കരാര്്കൊഴിൊളികള്കേയം്
ആടോഗയ്സംരക്്ണത്്ിനാ
യ്ള്്കൊഴിെിേകരര്മാറ്്ച
ട്്ങ്്ള്് കര്്ശനമായി നേപ്്ാ
ക്്്കയം് കചയ്്്ന്്്.രദ്്തി
നിര്്വഹണപര്വര്്ത്്നങ്്ള്്
നിര്്ത്്ികവച്്്.എണ്്സംസ്
കരണ,ഉതര്ാദപര്പക്ിയയ്മാ
യി ടനരിട്്് ബന്്മില്്ാത്്,
ടോണ്്-ഓപ്്ടറഷണല്്വിഭാ
ഗത്്ികെജീവനക്്ാര്്ക്്്വീട്്ി
െിര്ന്്്ടോെികചയ്്ാന്്സൗ
കരയ്കൊര്ക്്ി.ഭാഗികമായി

രരസര്രസമ്്ര്്ക്്ംആവശയ്
മ്ള്് വിഭാഗങ്്ളികെ ജീവന
ക്്ാര്കേടോെിസമയംപ്നഃ
പക്മീകരിക്്്കയം്എല്്ാവിധ
സ്രക്്ാ മ്ന്്കര്തല്കളം്
സവ്ീകരിച്്്കൊണ്്്ഒന്്ിേവിട്്്
ള്്ദിവസങ്്ളില്് പര്വര്്ത്്ി
ക്്്ം വിധമാക്്്കയം് കച
യത്.് കസക്്ന്് മീറ്്ിങ്്്കള്്
അേക്്മ്ള്്എല്്ാവിധര്േി
ടച്്രല്കളം് (മീറ്്ിങ്്്കളം്)
വിഡികൊടൊണ്്ൈറസ്ആ
പ്്ിടക്്ഷനില്കേയാക്്ി.

എട്്്മണിക്്്റിന്പകരം
12മണിക്്്ര്്
പ്്ാ്്്് ടമഖെയില്്,ഓപ്്ടറ
ഷണല്് ജീവനക്്ാര്കേയം്
ഓൈിസര്്മാര്കേയം് പര്ടത്യ
കസംഘങ്്ള്്ര്രീകരിക്്്ക
യം്സാധാരണയ്ള്്എട്്് മ
ണിക്്്ര്്ഷിഫറ്്്ിന്രകരം12
മണിക്്്ര്്ഷിഫറ്്്ില്്വിവിധ
യ്ണിറ്്്കള്് പര്വര്്ത്്ിപ്്ി
ക്്്ന്്തിനായിഅവകരച്മ
തെകപ്്ട്ത്്്കയം്കചയത്.്
കൊവിഡ-്19മഹാവയ്ാധിഒര്
തരത്്ിലം്റിഫൈനറി പര്വ
ര്്ത്്നങ്്കളബാധിക്്ികല്്

ന്്്ഉറപ്്ാക്്്ന്്തിനാണ്ഈ
പക്മീകരണം.
പ്തിയകൊഴിെിേകരര്മാ
റ്്ചട്്ങ്്ളം്മറ്്്പക്മീകരണങ്്
ളം് കൊച്്ി റിഫൈനറിയില്്
രരമാവധിവ്ത്്ിയം്കൊഴി
െിേശ്ചിതവ്വം്ഉറപ്്ാക്്്ക
യം് കചയ്്്ന്്്. ഓടോ ഷി
ഫറ്്്്ംകഴിഞ്്്നിയപത്്്ണമ്
റി(കണ്്ടപ്ോള്്റം്)ഉള്്കപ്്കേ
യ്ള്്കൊഴിെിേംവിട്്്ടോക്
ട്പ്ള്് ജീവനക്്ാര്് ഉരകര
ണങ്്ളികെ മന്ഷയ്സര്ര്്ശം
ഉണ്്ാക്ന്്ഭാഗങ്്ളം്രരിസ
രവം് അണ്വിമ്ക്്മാക്്്
ന്്്.അട്ത്്ഷിഫറ്്്ിനായിപര്
ടവശിക്്്ന്്ജീവനക്്ാര്്ടോ
െി ആരംഭിക്്്ന്്തിന് മ്മ്്്
വീണ്്്ംഉരകരണങ്്ളം്രരി
സരവം്അണ്വിമ്ക്്മാക്്്
ന്്്."കണ്്ിമ്റിയക്്്്ക',"സാ
മ്ഹികഅകെംരാെിക്്്ക'
എന്്ീആശയങ്്ള്്പര്ചരിപ്്ി
ക്്്ന്്തിനം്അത്തികഞ്്
ജാപഗ്തടൊകേനേപ്്ാക്്കപ്്ട്
ന്്്എന്്്ഉറപ്്ാക്്്ന്്തിനം്
ബിരിസിഎല്്കൊച്്ിറിഫൈ
നറിവിപ്െമായസംവിധാന
ങ്്ള്് സജ്്മാക്്്കയം് കച
യത്ിട്്്ണ്്്.

പാചകവാതകചചലവ്ക്ടി

ഉതപ്ാദനവം്വിതരണവം്ഉറപ്്്വര്ത്്്ക
പരമപപ്ധാനം:മ്രളിമാധവന്്

"ബിപിസിഎല്് കൊച്്ി റിഫൈനറി കൊവിഡ-്19 വയ്ാപന
കത്്ത്ടര്്ന്്്ഉതപ്ാദനത്്ിലം്ഉതപ്ന്്ങ്്ള്കടവിതരണ
ത്്ിലം്ഉണ്്ായഎല്്ാകവല്്്വിളികകളയം്നനരിട്കയം്അവി
രാമമായഇന്്നവിതരണംഉറപ്്ാക്്്ന്്തിന്എല്്ാന്തനമാ
ര്്ഗങ്്ളം്ഉപനോഗകപ്്ട്ത്്്കയം്കെയ്്്ന്്്.ഈനവളയില്്
വളകരനിര്്ണായകമായഎല്്പിജിയ്കടഉതപ്ാദനവം്വിതര
ണവം്ഉറപ്്്വര്ത്്്കഎന്്ത്ഞങ്്ള്്പരമപപ്ധാനമായി
കാണ്ന്്്.'കൊച്്ിറിഫൈനറിയ്കടഎകസ്ികയ്്ട്്ീവ്ഡയറ
കറ്്്ര്്മ്രളിമാധവന്്പറയ്ന്്്.
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നിരീക്്ണത്്ിൽ228പേർമാതര്ം
സ്രക്്ിരപമഖലയിപലക്്്
ലൊചൂൂി:ലൊവിഡൂദൂരിതതൂൂി
ലൂനൂൂ നാളൂകളിൽനിനൂൂൂ ജിലൂൂ
സൂരകൂൂിത മേഖലയിമലകൂൂൂ
നീങൂൂൂനൂൂ.ൂആമോഗയൂവകൂപൂൂ്ഇ
നൂൂലലപൂറതൂൂൂവിടൂൂകണകൂൂൂ
പൂപകാരംവീടൂകളിലൂംആശൂപ
പൂതികളിലൂോയിചികിതൂൂയിൽ
കഴിയൂനൂൂവരൂലടഎണൂൂം 228
ആയി ചൂരൂങൂൂി. ലൊവിഡൂ
മൊസിറൂൂീവായിചികിതൂൂയിൽ
തൂടരൂനൂൂവർരണൂൂാണൂ.ഇവരൂ
ലടആമോഗൂയനിലതൂപൂതികര
ോണൂ.
ഇനൂൂലല വീടൂകളിൽ നിരീ
കൂൂണതൂൂിനായി27മപലരയാ
ണൂ പൂതിയതായി ഉൾലൂപൂടൂ
തൂൂിയതൂ.നിരീകൂൂണകാലയള
വൂ അവസാനിചൂൂതിലന തൂടർ
നൂൂ്175മപലരനിരീകൂൂണപടൂൂി
കയിൽനിനൂൂൂംഒഴിവാകൂൂി.ഇ
മോലട ജിലൂൂയിൽവീടൂകളിൽ
നിരീകൂൂണതൂൂിൽഉളൂൂവരൂലട
ആലകഎണൂൂം210ആയികൂറ
ഞൂൂൂ.ഇതിൽ90മപർവഹറി
സ്കൂൂ് വിഭാഗതൂൂിൽഉൾലൂപൂടൂൂ
തിനാൽ28ദിവസലൂതൂനിരീ
കൂൂണതൂൂിലൂം120മപർമോ
റിസ്കൂവിഭാഗതൂൂിൽഉൾലൂപൂടൂൂ
തിനാൽ14ദിവസലൂതൂനിരീ
കൂൂണതൂൂിലൂംആണൂ. പൂതൂ
തായിരണൂൂൂമപലരയാണൂആ

ശൂപപൂതിയിൽനിരീകൂൂണതൂൂി
ൽപൂപമവശിപൂൂിചൂൂതൂ.
ഇവർരണൂൂൂമപരൂംസവൂകാരയൂ
ആശൂപപൂതിയിലാണൂളൂൂതൂ.മൂ
വാറൂൂൂപൂഴജനറൽആശൂപപൂതി
യിൽ ഐലോമലഷൻ വാർ
ഡിൽനിരീകൂൂണതൂൂിൽകഴി
ഞൂൂിരൂനൂൂ ഒരാലളഡിസ്ചാർ

ജൂലചയൂതൂ.നിലവിൽ18മപ
രാണൂജിലൂൂയിലലവിവിധആ
ശൂപപൂതികളിലല ഐലോമല
ഷൻവാർഡൂകളിൽകഴിയൂനൂൂ
തൂ.
കളേമശരിലേഡികൂൂൽമൊ
ലളജിൽനാലൂമപരാണൂളൂൂതൂ.
ഇതിൽരണൂൂൂമപരാണൂമൊവി

ഡൂബാധിചൂൂ്ചികിതൂൂയിലൂളൂൂ
തൂ.
മൂവാറൂൂൂപൂഴജനറൽആശൂ
പപൂതിയിൽഒരാളൂംആലൂവജി
ലൂൂാആശൂപപൂതിയിൽ ഒരാളൂം
കരൂമവലിപൂൂടിതാലൂകൂൂ്ആശൂ
പപതൂിയിൽരണൂൂൂമപരൂംസവൂകാ
രൂയ ആശൂപപൂതികളിലായി 10
മപരൂം നിരീകൂൂണതൂൂിൽ ഉ

ണൂൂ്. ജിലൂൂയിൽ നിനൂൂൂം ആറൂ
സാംപിളൂകൾകൂടി പരിമോ
ധനയൂകൂൂ്അയചൂൂിടൂൂൂണൂൂ്.ഇനൂൂ
ലല16പരിമോധനഫലങൂൂൾ
ലഭിചൂൂൂ.
ഇവലയലൂൂാംലനഗറൂൂീവൂആ

ണൂ. ഇനി 47സാംപിൾപരി
മോധനഫലങൂൂൾകൂടിലഭി
കൂൂാനൂണൂൂ്.

റുറൽതൊലീസിതുുു
ൊകയുാരകുതു്ുവവറലായി
ലൊചൂൂി:റൂറൽലൊലീസിലൂനൂൂവീഡിമോകൾവവറലാകൂ
നൂൂ.ൂലൊമോണമോധവൽകൂൂരണതൂൂിനൂഎറണാകൂളംറൂ
റൽജിലൂൂാലൊലീസ്ഒരൂകൂൂിയകൂതൂൂ്വീഡിമോചിപൂതംപൂശ
മൂദൂയോയി.കാലംഎനൂൂാണൂകൂതൂൂിലൂനൂൂമപരൂ.ലൊമോണ
കൂൂാലതൂൂ്പൂശദൂൂിമൂകൂണൂൂകാരൂയങൂൂളൂംപൂപതിമോധികൂൂാനൂളൂൂ
ോർഗങൂൂളൂംഇതിലൂണൂൂ.്നിപൂൂയൂംപപൂളയവൂംഅതിജീവിചൂൂന
മൂൂൾഈേഹാോരിലയഒറൂൂലൂകൂടൂൂായൂമനരിടൂലേനൂൂസമൂദൂശം
നൽകിയാണൂകൂതൂൂ്അവസാനികൂൂൂനൂൂതൂ.ചാകൂയാർകൂതൂൂ്
കലാകാരനായഎളവൂർഅനിലാണൂകൂതൂൂ്അവതരിപൂൂി
കൂൂൂനൂൂതൂ.ജിലൂൂാലൊലീസ്മേധാവിലക.കാർതൂൂികൂആണൂ
നിർോണനിർവഹണം.ഛായാപൂഗഹണവൂംഎഡിറൂൂിങൂംഹ
രികൂഷ്ണൻനിർവഹിചൂൂിരികൂൂൂനൂൂകാലതൂൂിനൂസാമൂഹൂയ ോ
ധൂയേങൂൂളിൽേികചൂൂസൂവീകാരൂയതയാണൂലഭിചൂൂൂലൊണൂൂിരികൂൂൂ
നൂൂതൂ.ലൊമോണയൂോയിബനൂൂലൂപൂടൂൂ്മവലറയൂംമോധവ
ൽകൂൂരണവീഡിമോചിപൂതങൂൂൾറൂറൽലൊലീസ്നിർേിചൂൂി
ടൂൂൂണൂൂ്.

മൂവാറൂൂൂപൂഴ:സൂൂലംഇടപാടൂ
ോയി ബനൂൂലൂപൂടൂൂ തർകൂൂതൂൂ
തൂടർനൂൂൂ പൂപവാസിലയ തടൂൂി
ലൂകൂണൂൂൂമൊയിവഴിയിൽത
ളൂൂിയമകസിൽപൂപധാനപൂപതി
ലയമൂവാറൂൂൂപൂഴലൊലീസ്അ
റസൂൂൂൂൂലചയൂതൂ.
എടതൂൂല ചൂണങൂൂംമവലി
േിറൂൂപൂൂിളൂൂി വീടൂൂിൽഎൽബിൻ
മദവസി(35)യാണൂ പിടിയിലാ
യതൂ.ഒമൂടൂലറമകസൂകളിൽപൂപ
തിയായഎൽബിൻലൊലീസി
നൂപിടിലൊടൂകൂൂാലതഒളിവി
ൽകഴിയൂനൂൂതിനിലടയാണൂത
ടൂൂിലൂകൂണൂൂൂമൊകലിനൂമനതൂ
തൂവംനൽകിയതൂ.ഇയാൾലൂകൂ തിമരസംസൂൂാനലൂതൂവിവിധ

ലൊലീസ്മസൂൂൂൂഷനൂകളിൽമക
സൂകളൂലൂണൂനൂൂൂലൊലീസ്പറ
ഞൂൂൂ.തടൂൂിലൂകൂണൂൂൂ മൊകൽ
സംഘതൂൂിലല രണൂൂൂമപലര
ലൊലീസ് മനരലൂതൂ അറസൂൂൂ ൂ് 
ലചയൂതിരൂനൂൂൂ.
േലപൂൂൂറംതലകൂൂാടൂപൂതിയ
ങൂൂാടി വാൽപൂൂറമൂൂിൽ വീടൂൂിൽ
ഷാഹിദൂ(30),േലപൂൂൂറംപൂതൂൂൂ
ർ ഗവ. ഹയർ ലസകൂൂൻഡറി
കൂൂ്സേീപംവാമഴപൂൂറമൂൂിൽവി
പിൻദാസ്(30)എനൂൂിവരാണൂ
മനരലൂതൂപിടിയിലായതൂ.മൂവ
രൂംകവൂമടൂൂഷൻൂൂസംഘാംഗങൂൂളാ
ലണനൂൂ് ലൊലീസ് പറഞൂൂൂ.
ലപരൂേറൂൂതൂൂൂളൂൂവീടിനൂമൂനൂൂി

ൽനിനൂൂ്ലഫപൂബൂവരി27നൂരാ
പതൂിയാണൂഎറണാകൂളതൂൂ്സവൂ
കാരൂയ സൂൂാപനം നടതൂൂൂനൂൂ
ലപരൂേറൂൂംസൂവമദശിഅഷറഫി
ലനതടൂൂിലൂകൂണൂൂൂമൊയതൂ.ക
ണൂൂ്മൂടിലൂകൂടൂൂി,രാപൂതിമൂഴൂവൻ
വണൂൂിയിലിടൂൂ്  േർദിചൂൂ മശഷം
ലവളൂൂിയാഴൂചപൂലർലൂചൂകൂറൂ
പൂൂംപടിയിൽഇറകൂൂിവിടൂകയാ
യിരൂനൂൂൂ.
25 ലകൂൂം രൂപ മൊചനപൂദ
വൂയം ആവശൂയലൂപൂടൂൂാണൂ തടൂൂി
ലൂകൂണൂൂൂമൊയലതനൂൂൂം പി
നൂൂിൽനാടൂൂൂകാരനായവൂയകൂൂി
യാലണനൂൂൂംഅഷറഫൂലൊലീ
സിൻൂൂലൊഴിനൽകിയിരൂനൂൂൂ.

രപുവാസിതയെടുുിതകുുണുുുയൊയ
യകസിൽമുഖയുരപുെിഅറസുുുുിൽ

അറസ്്്്ിൊയ എലബിൻ
ഞദവസി.

കചല്്ാനത്്്  സച്്രിക്്്ന്് ആശപ്രത്ിയില സര്െ്ീനിങ ്െയ്ാംപ്
നേത്്്ന്്്.

െീരയമഖലയിൽആതുുവിശവുാസം
പകരനുുുസര്കുീനിങുകയുാംപുകൾ
പളൂൂൂരൂതൂൂി:തീരമേഖലയിൽആശൂവാസവൂംആതൂൂവിശൂവാസവൂം
പകർനൂൂൂസഞൂൂരികൂൂൂനൂൂആശൂപപതൂിയിൽസപ്കൂീനിങൂകയൂാംപ.ൂപീ
സ്വാലി-ആസൂൂൂൂർമോളനൂൂൂിമയഴൂസ്സംയൂകൂൂോയാണൂകൂയാംപൂ
സംഘടിപൂൂിചൂൂതൂ.വഹബിഈഡൻഎംപിസ്പൂകീനിങിനൂവിമധ
യനയായിലൊണൂൂൂപരിപാടികൂൂ്ലചലൂൂാനതൂൂൂതൂടകൂൂംകൂറിചൂൂൂ.
പൂപളയകാലതൂൂൂമകരളലൂതൂലനമൂചൂടൂമചർതൂൂേതൂൂൂയലോഴിലാ
ളികളൂലടആമോഗൂയസംരകൂൂണതിനൂഈദൂരിതകാലതൂൂ്മൂൻ
വകലയടൂതൂൂആസൂൂൂൂർ-പീസ്വാലിസംരംഭംോതൂകയാലണനൂൂ്
അമൂദൂഹംപറഞൂൂൂ.ആമോഗൂയവകൂപൂൂിലൂനൂൂ പൂപമൂതയകഅനൂേതി
മോലടയാണൂ ലചലൂൂാനം, കണൂൂോലി, കണൂൂകൂൂടവൂ മേഖലയിൽ
സ്പൂകീനിംഗൂകൂയാംപൂകൾനടതൂൂിയതൂ.ഇതൂൂൂയയിൽആദൂയോയാണൂ
ഇതൂൂരതൂൂിൽസഞൂൂരികൂൂൂനൂൂആശൂപപൂതിഉപമോഗിചൂൂൂളൂൂലൊ
വിഡൂ പരിമോധന. േതൂൂൂയലോഴിലാളികളൂം ഇതരസംസൂൂാന
ലോഴിലാളികളൂംഉൾപൂൂലടനാനൂമോളംമപർവിവിധഇടങൂൂളിൽ
പരിമോധനലൂകൂതൂൂി.

ലൊചൂൂി:മോകൂഡൗണകാല
തൂൂൂകൂടൂൂി ലൊലീസിനൂ പൂപ
മോദനവൂംആതൂൂവിശൂവാസ
വൂംപകരാൻഓണവലൻ
മൂപൊഗാേിലൂലടഇമൊടൂൂിമവ
ഷണൽലൂൂാറൂൂ്മോംതീർതൂൂൂ
ലൊലീസ്.ലഗയിംലചയൂഞൂൂ
ർ എനൂൂ മപരിലാണൂ സിറൂൂി
ലൊലീസ് ഓണവലൻ
മൂപൊപൂഗാംതൂടങൂൂിയതൂ.ലൊ
ചൂൂി സിറൂൂിയിലലഎസ്പിസി
സ്കൂളൂകളിൽനിനൂൂൂനാലൂ
മകഡറൂൂൂകൾവീതംപലൂങൂടൂ
കൂൂൂനൂൂൂ."ോറൂൂംനിങൂൂളിലൂലട
തൂടങൂൂൂനൂൂൂ'എനൂൂ വിഷയ
ലൂതൂആസ്പദോകൂൂിയൂളൂൂ
ആദൂയലസഷനിൽ183സൂൂൂൂൂഡ
നൂൂൂ്മകഡറൂൂൂകളൂംഅധയൂാപക
രൂം ലൊലീസ് ഉമൂദോഗസൂൂ
രൂംപലൂങൂടൂതൂൂൂ.
പൂപശസ്തലൂപടയൂനർനൂത
ൻ േമോഹർ ആണൂ നയി
കൂൂൂനൂൂത.ൂഇനൂൂലലലഡപയൂൂടൂൂി
ലൊലീസ് കമൂൂീഷണർ ജി.
പൂങൂൂൂഴലിമകഡറൂൂൂകളൂോയി
സംവദിചൂൂൂ. കാരിമൂകൂചൂൂറി
സൂൂൂൂൂംനടനൂോയജയരാജൂവാ
രൂയർഉൾലൂപൂലടയൂളൂൂപൂപമൂഖ
ർതൂടർദിനങൂൂളിൽപലൂങൂടൂ
കൂൂൂം. സിറൂൂി എസിപിയൂം

മോഡൽ ഓഫിസറൂോയ
ആർ.രാമജഷ് മനതൂതൂവം ന
ൽകൂനൂൂഓണവലൻമൂപൊ
പൂഗാം മോകൂ ഡൗണ അവ
സാനികൂൂൂനൂൂതൂ വലര തൂട
രൂം.
അസി.ജിലൂൂാമോഡൽഓ
ഫിസർ പി.എൽ.മേരീദാസ
ൻ, എസ്പിസി കേൂയൂണിറൂൂി
ലൊലീസ്ഓഫിസർജി.ലവ

ങൂൂമടഷ്എനൂൂിവരാണൂപൂപവർ
തൂൂനങൂൂൾഏമൊപിപൂൂികൂൂൂ
നൂൂതൂ.
പറവകൾകൂൂ് തണൂൂീർകൂൂൂ
ടം,വീടിലനഅറിയാം,അമൂൂ
യൂലൂകൂരൂകൂടൂൂ്തൂടങൂൂിയപ
ദൂൂതികൾമോകൂഡൗണകാ
ലതൂൂൂ സൂൂൂൂൂഡനൂൂൂ് ലൊലീസ്
മകഡറൂൂൂകൾകൂൂായി നടപൂൂാ
കൂൂൂനൂൂൂണൂൂ്.

കുടുുിതൊലീസിനുയോടുുിയവഷണൽ
പുുാറു്ുയോമുമായിതൊലീസ്

കൊച്്ി സിറ്്ിയികെ സ്്്്്ഡ്്്് കൊെീസ ് ഞെഡറ്്ിന്
ഞവണ്്ിയള്്് ഞോട്്ിഞവഷണല ഓൺകെൻ ഞര്ൊരര്ാമില
കട്്്ിെളമ്ായി സംവദിക്്്ന്് കഡപയ്ട്്്ി സിറ്്ി കൊെീസ്
െമ്്ിഷണര െി.പങ്്്്ഴെി. 

സൗജനയുഅരിവിെരണം
ഇനുുുമുെൽ
മൊതേംഗലം:രണൂൂാംഘടൂൂസൗജനൂയഅരിവിതരണം(ഓ
മോഅംഗങൂൂൾകൂൂ്അഞൂൂൂകിമോവീതം)ഇനൂൂാരംഭികൂൂൂലേ
നൂൂ്ആനൂൂൂണിമോണഎംഎൽഎഅറിയിചൂൂൂ.20,21തീയതി
കളിലായിഎഎവവ(േഞൂൂ)കാർഡൂകൾകൂൂായൂളൂൂവിതര
ണംപൂർതൂൂീകരികൂൂാനാണൂഉമൂദൂശികൂൂൂനൂൂതൂ.22മൂതൽമൂ
ൻഗണനാ (പിങൂൂ്)കാർഡൂകൾകൂൂ്  അരിമോലോപൂൂം സം
സൂൂാനസർകൂൂാരിലൂനൂൂഭകൂൂൂയകിറൂൂൂംമറഷൻകാർഡിലൂനൂൂഅ
വസാനികൂൂൂനൂൂനമൂൂർഅടിസൂൂാനതൂൂിൽവിതരണംലച
യൂൂൂം.22നൂ1ൽഅവസാനികൂൂൂനൂൂകാർഡൂകൾ,23നൂ2ൽ
അവസാനികൂൂൂനൂൂകാർഡൂകൾ,24നൂ3ൽഅവസാനികൂൂൂ
നൂൂകാർഡൂകൾ,25നൂ4ൽഅവസാനികൂൂൂനൂൂകാർഡൂകൾ,
26നൂ5ൽഅവസാനികൂൂൂനൂൂകാർഡൂകൾ,27നൂ6ൽഅവ
സാനികൂൂൂനൂൂകാർഡൂകൾ,28നൂ7ൽഅവസാനികൂൂൂനൂൂകാ
ർഡൂകൾ,29നൂ8ൽഅവസാനികൂൂൂനൂൂകാർഡൂകൾ,30നൂ
9,0 എനൂൂീനമൂൂറൂകളിൽഅവസാനികൂൂൂനൂൂ കാർഡൂകൾ
കൂൂൂോണൂവിതരണംനടതൂൂൂനൂൂതൂ.

േടൂൂാമൂഞൂരി:ലൊമോണാവവ
റസ് പൂപതിമോധ മോനൂൂ
കൂൂ്ഡൗണിലനതൂടർനൂൂൂലോ
ഴിൽനഷൂൂം,ശമൂൂളംലവടൂൂികൂറ
കൂൂൽഎനൂൂിവയൂോയിബലൂപൂടൂൂ
വിവരമശഖരണതൂൂിനൂമകപൂദൂൂ
ലോഴിൽവകൂപൂൂ്നടപടിതൂട
ങൂൂി.
ലൂപൊവിഡനൂൂൂ് ഫണൂൂ് ഓർഗ
വനമസഷൻ, ഇഎസ്ഐ
മൊർപൂൂമറഷൻ തൂടങൂൂിയവ
മോടൂവിശദവിവരങൂൂൾമശഖ
രികൂൂാനാണൂ പൂപധാനേപൂതൂൂിയൂ
ലടഓഫിസ്നിർമദശം.രണൂൂാം
ഘടൂൂമോകൂൂ്ഡൗണപപൂഖയൂാപന
മവളയിൽ പൂപധാനേപൂതൂൂിയൂലട
സപൂതപതിയിൽ ലോഴിൽന
ഷൂൂമൂണൂൂാകരൂലതനൂൂ്നിർമദശി
ചൂൂിരൂനൂൂൂ.ഇപിഎഫിൽ ആറൂ

മൊടിയൂംഇഎസ്ഐ മൊർ
പൂൂമറഷനിൽ മൂനൂൂൂ മൊടിയൂ
ോണൂലോഴിലാളിരജിസ്മൂപടഷ
നൂളൂൂതൂ.ശമൂൂളവിതരണംനട
കൂൂൂനൂൂ മേയൂഏഴൂ വലര നിരീ
കൂൂണമൂണൂൂാകൂം. ലോഴിലാളി
കളൂലടപരാതികൾമകൾകൂൂാ
നൂംപൂപശൂനപരിഹാരങൂൂൾകൂൂൂ
ോയി20മൊൾലസനൂൂൂറൂകൾ
പൂപവർതൂൂികൂൂൂം.
ഇതൂൂൂയയിൽ 50 മൊടിമോ

ളംമപർലോഴിൽമേഖലയിൽ
പൂപവർതൂൂികൂൂൂനൂൂതായാണൂ ക
ണകൂൂ്.ഇതിൽസംഘടിതമേഖ
ലയിലൂളൂൂവർലൂകൂപൂൂം ഇതര
മേഖലയിലൂളൂൂവർകൂൂൂം സൂര
കൂൂാപാമൂകൂജൂആനൂകൂലൂയങൂൂ
ൾനൽൂൂകാനൂളൂൂതയൂൂാലറടൂപൂൂി
ലാണൂലോഴിൽവകൂപൂൂ്.

ശമുുളംകുറയകുുുൽ;യകരദുുുതൊഴിൽ
വകുപു്ുകണതകുുടുകുുുനുുു

േരടൂ:സംസൂൂാനസർകൂൂാർപൂപ
ഖൂയാപിചൂൂപാമൂകൂജിലൂനൂൂഭാഗോ
യകൂടൂംബപൂശീവഴിവായൂപാപ
ദൂൂതി പൂപകാരം കൂടൂംബാംഗ
തൂൂിൻൂൂപരോവധി20,000രൂപ
വലരവായൂപനൽകൂനൂൂപദൂൂ
തിയൂലട തൂക ലവടൂൂികൂൂൂറചൂൂ്
5000ആകൂൂിയതൂആരൂലടനിർ
മദശപൂപകാരോലണനൂൂ് മൂഖൂയേ
പൂതൂൂിയൂം ധനകാരൂയേപൂതൂൂിയൂം
വൂയകൂൂോകൂൂണലേനൂൂ് േഹിളാ
മൊണപൂഗസ്സംസൂൂാനജനറ

ൽലസപൂകടൂൂറി സൂനീലസിബി
ആവശൂയലൂപൂടൂൂൂ.
മൂഖൂയേപൂതൂൂികൂൂൂംധനകാരൂയേ
പൂതൂൂികൂൂൂം ഇ-ലേയിൽ മൂമഖന
അയചൂൂകതൂൂിൽ,അയൽകൂൂൂടൂൂ
ങൂൂൾകൂൂ്സമൂൂാദൂയഅകൂൂൗണൂൂൂ
ളൂൂബാങൂൂിൽനിനൂൂ്വായൂപലഭൂയ
ോകൂൂൂലേനൂൂപൂപഖൂയാപനതൂൂിൽ
തൂകലവടൂൂികൂറകൂൂൂനൂൂതൂഎതൂൂ
ടിസൂൂാനതൂൂിലാണൂഎനൂൂ് വൂയ
കൂൂോകൂൂണംഎനൂൂൂംആവശൂയ
ലൂപൂടൂൂൂ.

സഹായധനംതവടുുികുുുറചുുു

അങൂൂോലി:ലൊമോണവവറ
സ് വൂയാപനം വനൂൂമൂപൂൾഔ
മൂദോഗികോയിമോകൂഡൗണ
പൂപഖൂയാപികൂൂൂനൂൂതിനൂമൂമൂൂൂത
ലൂനൂസർവീസ്നിർതൂൂലാമൂകൂ
ണൂൂിവനൂൂസൂവകാരൂയബസൂകൾ
ഇമൂപൂൾസർകൂൂാർനിർമദശി
ചൂൂനിയപതൂൂൂണങൂൂൾഓടികൂൂാൻ
പറൂൂിലൂലൂനൂൂ് അങൂൂോലി മേഖല
വൂപപവറൂൂ്ബസ്ഓപൂൂമറമൂറൂഴൂസ്
അമോസിമയഷൻ. സാമൂൂ
തൂൂികപൂപയാസങൂൂൾകാരണം
സർകൂൂാർനിശൂൂയിചൂൂജസൂൂൂ ൂിസ്
രാേചപൂദൂൂൻ കമൂൂീഷൻ ലതളി

ലവടൂപൂൂ്പൂർതൂൂിയാകൂൂിലൂകൂ
ണൂൂിരികൂൂൂനൂൂതിനിടയി ലാണൂ
മോകൂഡൗണവനൂൂതൂ. മോകൂ
ഡൗണിനൂമശഷംസർവിസ്ന
ടതൂൂണലേങൂൂിൽആവശൂയോയ
ഡീസൽപകൂതിവിലയൂകൂൂ്ല
ഭയൂോകൂൂൂക,മോഡൂടാകൂസ്പൂർ
ണോയൂം ഒഴിവാകൂൂൂക.മൂകൂേ
നിധിയിൽ ഉടേകളൂം ലോഴി
ലാളികളൂം അടയൂമൂകൂണൂൂ വി
ഹിതംഒഴിവാകൂൂൂക,യാപൂതകൂൂാ
ർകൂൂ്ആവശൂയോയോസ്കൂൂൂക
ളൂംസാനിവൂറൂസറൂംസർകൂൂാ
ർഉറപൂൂൂവരൂതൂൂൂക,ഫിറൂൂ്നസ്

കാലാവധി തീരൂനൂൂ മൂറയൂകൂൂ്
ആറൂോസമൂതൂകൂൂ്നീടൂൂിനൽ
കൂകഎനൂൂീആവശൂയങൂൂൾ ഉ
നൂൂയിചൂൂൂസർകൂൂാരിനൂനിമവദ
നം നൽകിയിടൂൂൂണൂൂ്. ആവശൂയ
ങൂൂൾ നടപൂൂിലാകൂൂൂകയാലണ
ങൂൂിൽമോകൂഡൗണിനൂമശഷം
സാമൂഹൂയമസവനംഎനൂൂനില
യിൽ മേഖലയിലല സൂവകാരൂയ
ബസൂകൾസർവീസ്നടതൂൂാ
ൻതയൂൂാറാലണനൂൂ് അമോസി
മയഷൻ പൂപസിഡനൂൂൂ്എ.പി.ജി
ബി,ലസപൂകടൂൂറിബി.ഒ.മഡവിസ്
എനൂൂിവർഅറിയിചൂൂൂ.

സരകുുാരനിയരതുുുണങുുൾരപുകാരംസരവീസ്
നെതുുാനാവിതലുുനു്ുസവുകാരയുബസുെമകൾ

ലപരൂമൂൂാവൂർ:മോകൂഡൗണി
ലൂനൂൂപശൂൂാതൂൂലതൂൂിൽവീടിനൂ
പൂറതൂൂിറങൂൂാൻപറൂൂാതൂൂസാ
ഹചരൂയതൂൂിൽപറമൂൂിൽലചറൂ
പയർ ലചടികൾ വളർതൂൂി റ
സിഡൻസ് അമസാസിമയഷ
നിലലകൂടൂംബങൂൂൾകൂൂ് ലൊ
ടൂകൂൂൂവാൻ തയൂൂാലറടൂകൂൂൂക
യാണൂസിനിേ,സീരിയൽനട
നായപാറപൂൂൂറംകളരികൂൂൽവീ
ടൂൂിൽബിജൂവൂംകൂടൂംബവൂം.
ലചറൂപയർ പാകോകാൻ
ോസങൂൂൾഎടൂകൂൂൂനൂൂൂഎനൂൂൂ
ളൂൂതൂലൊണൂൂൂവിതൂൂൂമൂളചൂൂൂ
പപൂതൂൂണൂൂ്ദിവസംകഴിയൂമൂപൂ
ൾലചടിപറിചൂൂ്ചീരയായി ഉപ
മോഗികൂൂൂവാൻ പാകതൂൂിൽ
വിളലവടൂകൂൂാനാണൂബിജൂഉ

മൂദൂശികൂൂൂനൂൂതൂ. ലചറൂപയർ
മൊലലതലൂനൂഅതിലൂനൂൂലച

ടിയൂം ആമോഗൂയപരോയ ഗൂ
ണങൂൂൾഉണൂൂാകൂൂൂനൂൂൂഎനൂൂാ

ണൂഅമൂദൂഹംപറയൂനൂൂതൂ.കൂ
ടാലതഇതൂചീരമയകൂൂാൾരൂചി
കരവൂോലണനൂൂൂംബിജൂഅവ
കാശലൂപൂടൂനൂൂൂ.
ഇതൂകൂടാലതതകൂൂാളി,ലവ
ണൂൂകൂൂ, മൂളകൂതൂടങൂൂിപലയി
നംപചൂൂകൂൂറികൂഷികളൂംബി
ജൂതലനൂൂൂഅടൂകൂൂളമതൂൂടൂൂതൂൂി
ൽഒരൂകൂൂിയിടൂൂൂണൂൂ്.
ബിജൂവിലൂനൂൂലൊവിഡൂകാ
ലലൂതൂ ഈ പൂപയതൂനലൂതൂ
മൂപൊതൂൂാഹിപൂൂികൂൂൂനൂൂതിനൂ
മവണൂൂിഎഴൂതൂൂൂകാരനൂംഹാ
പൂൂിപൂടാഫികൂചീഫൂമൊ-ഓർഡി
മനറൂൂറൂോയഡീകൂൂണമോണി
മേതലയൂം റസിഡൻസ് അ
മോസിമയഷൻഭാരവാഹിക
ളൂംഒപൂൂമൂണൂൂ്.

യോകുഡൗണിൽകുഷിയുമായിബിജുവംുകുടംുബവംു

ബിജവ്ം് കട്ം്ബവം് പച്്ക്്റിെൾ റസിഡൻസ്
അഞോസിഞയഷന ്കെമാറന്്്്. 

ധനരഹായംനൽകി
മോറൂൂാനികൂൂര:മകരളവയൂാപാരി
വയൂവസായിഏമൊപനസേിതി
മോറൂൂാനികൂൂരയൂണിറൂൂ്അതി
ജീവനതൂൂിനൂഒരൂവകതൂൂാങൂൂ;്
പദൂൂതിയിൽ വൂയാപാരികൾകൂൂ്
ധനസഹായംനൽകി.സൂൂാപ
നങൂൂൾഅടഞൂൂൂകിടകൂൂൂനൂൂതൂ
വൂയാപാരികള സാമൂൂതൂൂികോ
യിബൂദൂൂിമൂടൂൂിലാകൂൂിയിരികൂൂൂക
യാണൂ.യൂണിറൂൂിനൂകീഴിലൂളൂൂ
300പരംവൂയാപാരികൂടൂംബങൂൂ
ലളസഹായികൂൂൂനൂൂതിനൂംസാ
തൂൂൂവനം നൽകൂനൂൂതിനൂോണൂ
പദൂൂതി നടപൂൂിലാകൂൂിയതൂ.ധന
സഹായംമവണൂമോപാൽ,പൂപ
കാശൻപൂശീധരൻതൂടങൂൂിയവ
ർവീടൂകളിൽഎതൂൂിചൂൂൂ.

എറണാകള്ം ററ്ല കൊെീസ ്തയാറാക്്ിയ ചാെയ്ാരക്
ത്്് ൊെത്്ിക്്് ഞൊസ്്്്ര.

മലയിൻകീഴിൽതോഡ്
കൊട്്ികപ്്ളിഞ്്
നിലയിൽ
മൊതേംഗലം:ഏതാനൂംോസം
മൂൻപൂതമടൂൂകൂൂാടൂപാതയിൽവാ
ടൂൂർഅമോറിറൂൂിയൂലടപഴയകൂ
ടിലവളൂൂവപപൂൂൂകൾോറൂൂിപൂ
തിയവസൂൂാപിചൂൂിരൂനൂൂൂ.ഇതി
ലൂനൂൂഭാഗോയിേലയിൻകീഴിൽ
മോഡിനൂകൂറൂലകമോഡൂലവടൂൂി
ലൂപൂളിചൂൂ്കൂഴിലയടൂതൂൂൂവപ
പൂൂിടൂൂമശഷംേണ്ൂൂഇടൂൂ്അടയൂകൂൂൂ
കയാണൂകരാറൂകാരൻലചയതൂ
തൂ.മൊതേംഗലലൂതൂപൂപധാന
മോഡൂകൂടിയായേലയീൻകീഴൂ
വളവിൽതലൂനൂയാണൂഇതൂൂര
തൂൂിൽകൂഴി രൂപലൂപൂടൂൂതൂ.കഴി
ഞൂൂദിവസംഅധികൂതലരഅ
റിയിചൂൂതിലൂനൂൂഅടിസൂൂാനതൂൂി
ൽ വീണൂൂൂം േണൂൂ് ഇടൂൂൂ. യൂതൂൂ്
മൊണപൂഗസ്േണൂൂലംകമൂൂിറൂൂി
പൂപസിഡനൂൂൂ്റഫീഖൂ,വവസ്പൂപ
സിസനൂൂൂ്എബികൂരൂയാമൂകൂസ്,
മൂലൂകൂൂ് ലസപൂകടൂൂറി ലജയിൻ
മോസ്എനൂൂിവരൂലടമനതൂതൂവ
തൂൂിൽമൊതേംഗലംവാടൂൂർഅ
മോറിറൂൂി എഇമോടൂം കരാറൂ
കാരമോടൂം കൂതൂൂിലൂപൂളിചൂൂ
ഭാഗംസഞൂൂാരമോഗൂയോകൂൂിത
രണലേനൂൂ്ആവശൂയലൂപൂടൂൂൂ.േണൂൂി
ടൂൂിടതൂൂൂേഴലവളൂൂംവനൂൂമൂപൂൾ
കൂഴിയായതൂകാരണംഎലൂൂാവി
ധവാഹനങൂൂൾകൂൂൂംബൂദൂൂിമൂ
ടൂൂ് അനൂഭവലൂപൂടൂൂതൂ േനസിലാ
കൂൂിയാണൂയൂതൂൂ്മൊണപൂഗസ്
േണൂൂലംകമൂൂിറൂൂിഇകൂൂാരൂയംബ
നൂൂലൂപൂടൂൂഅധികൂതരൂലടപൂശദൂൂ
യിൽലൂപൂടൂതൂൂിയതൂ.

‘ഹവ്സര്’ചിസര്ീകരണം
പർ്ത്്ിയായി

അങൂൂോലി:വൂപബറൂൂ്കമൂൂൂയൂണി
മൂകൂഷലൂനൂൂബാനറിൽലക.വി.
ഷാജിരചനയൂംസംവിധാന
വൂം നിർവഹികൂൂൂനൂൂ എലൂനൂൂ
ലൊനൂൂൂമൊൻഎനൂൂ ഹൂവപൂസ
ചിപൂതതൂൂിലൂനൂൂ ചിപൂതീകരണം
കാലടിയിലൂം പരിസര സര
തൂൂൂംപൂർതൂൂിയായി.ലൊവി
ഡൂ19 ലനപൂപതിമോധികൂൂാൻ
മൂഖൂയേപൂതൂൂിയൂലട ദൂരിതാശൂവാ
സനിധിയിമലകൂൂ്സംഭാവന
നൽകണലേനൂൂ് ലൊതൂജന
ങൂൂള മോധവതൂകരികൂൂൂനൂൂ
താണൂ പൂപമേയം.സർകൂൂാരിനൂ
മവണൂൂിയാണൂനിർേിചൂൂിരികൂൂൂ
നൂൂതൂ. സിനിേസംവിധായക
രായ ലജ.പൂഫാൻസീസ്, ഹൂ
വസണലൊടൂങൂൂലൂൂൂർ,രാജീ
വൂ അങൂൂോലി എനൂൂിവരാണൂ
അണിയറശിൽപികൾ.

കൊച്്ിതരയിലതലലം
രതല്്തൊരജീവം

േടൂൂാമൂഞൂരി: ലൊചൂൂി മതയില
മലലതൂൂിൽസിവിൽസവൂലൂ
സ്സജീവോയതൂമലലമകപൂദൂൂ
ലൂതൂസജീവോകൂൂി.ഇമോലട
ലൊടി മതയില വില കിമോ
കൂൂ്പതൂൂ്രൂപവലരവർധിചൂൂൂ.
ലൊതൂ വിതരണ കിറൂൂൂകളി
മലകൂൂൂളൂൂമതയിലആവശൂയക
തയാണൂസലൂലൂമൊഡിോനൂൂൂി
നൂ കാരണോയതൂ. ലസയിൽ
14ൽ നടനൂൂ ലൊടി മതയില
മലലതൂൂിലനതൂൂിയ ഏടൂൂര ല
കൂൂംകിമോമതയിലയിൽ95
ശതോനവൂംവിൽപനനടനൂൂ
തായിഅധികൂതർപറഞൂൂൂ.
തൂറമൂഖ നഗരിയിലല ടീ മൂപട
മഡഴൂസ്അമോസിമയഷനാ
ണൂമതയിലമലലംനടതൂൂൂനൂൂ
തൂ.മോകൂൂ്ഡൗണിലനതൂടർ
നൂൂ് മതയില മലലം നിർതൂൂി
ലവലൂചൂങൂൂിലൂം അവശൂയ വ
സ്തൂപടൂൂികയിലൂൾലൂപൂടൂതൂൂി
യമോലടയാണൂ മലലം തൂട
ങൂൂിയതൂ.ടീമോർഡിലൂനൂൂലവ
യർഹൗസൂകളൂംതൂറനൂൂൂപൂപ
വർതൂൂികൂൂൂനൂൂൂണൂൂ്.

ഡിവവഎഫഐ്
ശ്ചീകരിച്്്

ലനടൂൂൂർ:കൂടൂംബാമോഗൂയമക
പൂദൂൂതൂൂിൽപൂതൂതായിആരം
ഭിചൂൂപനി കൂൂിനികൂൂിലൂനൂൂപരി
സരം ഡിവവഎഫൂഐ ലന
ടൂൂൂർമേഖലാകമൂൂിറൂൂിയൂലടമന
തൂതൂവതൂൂിൽ ശൂചീകരിചൂൂൂ.
മൂലൂകൂൂ്മോയിനൂൂൂ്ലസപൂകടൂൂറി
പി.ജി.സനിൽഉദൂഘാടനം ലച
യൂതൂ.അനിൽഅയൂൂപൂൂൻ,അ
യൂബൂ,വനജൂ,പൂകിസൂൂൂൂി,ഹാറൂ
ണ,അജയൂ മനതൂതൂവം നൽ
കി.

കൊഴിലാളികൾക്്്
രഹായം

പറവൂർ: ലൊമോണ വവറ
സ്ഭീഷണിമൂലംലോഴിൽദി
നങൂൂൾ നഷൂൂോയ ലപരൂമൂൂട
നൂൂസൂൂൂൂാൻഡിലലഓമൂടൂറികൂൂാ
വൂപഡവർോർകൂൂ്ഓമൂടൂറികൂൂ
വൂപഡമവഴൂസ് യൂണിയൻ
(സിഐടിയൂ)500രൂപവീതം
ധനസഹായംനൽകി.ഏരിയ
ലസപൂകടൂൂറി പി.ആർ.പൂപസാദൂ,
സൂൂൂ ൂാൻഡൂ പൂപസിഡനൂൂൂ്എം.പി.
മോേസ്,എം.ലക.രോനദൂൂൻ,
വി.പി.ഉണൂൂികൂഷ്ണൻഎനൂൂി
വർപലൂങൂടൂതൂൂൂ.പറവൂർആ
ശൂപപൂതിയിമലകൂൂ് ഉപകരണ
ങൂൂൾ വാങൂൂൂനൂൂതിനായി ഫ
ണൂൂിൽനിനൂൂ്അഞൂൂൂലകൂൂംരൂ
പഅനൂവദിചൂൂൂ.

എംഎൽഎഫണ്്ിൽ
നിന്്്ംരഹായം

പറവൂർ: പറവൂർൂൂ താലൂകൂൂ്
ആശൂപപൂതിയിമലകൂൂ് ലേഡി
കൂൂൽൂൂഉപകരണങൂൂൾൂൂവാങൂൂൂ
നൂൂതിനൂഎംഎൽൂൂഎയൂലടപൂപ
മൂതയകവികസനഫണൂൂിൽൂൂനി
നൂൂ്അഞൂൂ്ലകൂൂംരൂപഅനൂ
വദിചൂൂതായിവി.ഡിസതീശൻൂൂ
എംഎൽൂൂഎഅറിയിചൂൂൂ.ലൊ
വിഡൂമോഗബാധിതലരപപൂമവ
ശിപൂൂികൂൂൂനൂൂസാഹചരയൂമൂണൂൂാ
യാൽൂൂമൂൻൂൂകരൂതലലനൂൂനില
കൂൂാണൂഅതൂയാവശൂയ ഉപകര
ണങൂൂളൂലടമൊരായൂേപരിഹ
രികൂൂൂനൂൂതിനൂതൂകഅനൂവദി
ചൂൂതൂ. തോഗികൾക്്്

രൗജനയ്യാസര്
പറവൂർ:മോകൂഡൗണമൂലം
യാപൂതാസൗകരൂയേിലൂൂാലതവി
ഷേികൂൂൂനൂൂസൂൂിരോയിഡയാ
ലിസിസ്ലചയൂൂൂനൂൂവർകൂൂ്സൗ
ജനൂയ യാപൂതലോരൂകൂൂി ഡി
വവഎഫൂഐപറവൂർമൂലൂ
കൂൂ്കമൂൂറൂൂി.കിടപൂൂൂമോഗികൾ
കൂൂ്ആംബൂലൻസ്അടകൂൂമൂ
ളൂൂവാഹനങൂൂൾതയൂൂാറാകൂൂി
യിടൂൂൂണൂൂ.്വടമകൂൂകൂൂര,ഏഴികൂൂ
ര,മചദൂൂേംഗലം,ചിറൂൂാറൂൂൂകരപ
ഞൂൂായതൂൂൂകളിലൂം പറവൂർ
നഗരസഭ പൂപമദശതൂൂൂമൂളൂൂ
ഡയാലിസിസ് ലചയൂൂൂനൂൂവർ
കൂൂാണൂ മസവനം ലഭികൂൂൂക.
മോകൂൂ്ഡൗണ തീരൂനൂൂതൂവ
ലരസൗജനൂയമസവനംതൂടരൂ
ലേനൂൂ്മൂലൂകൂൂ്ലസപൂകടൂൂറിഎ
സ്.സദൂൂീപൂ,മൂലൂകൂൂ്പൂപസിഡ
നൂൂൂ്വി.യൂ.പൂശീജിതൂൂ്എനൂൂിവർ
അറിയിചൂൂൂ.

രാനിതറ്്ഷൻകിറ്്്കൾ
വിരരണംകചയത്്

അങൂൂോലി: നഗരസഭഇരൂപ
തൂൂിമയഴാംവാർഡിലലവീടൂ
കളിലൂം മൊണലവനൂൂൂൂകളി
ലൂോയി മൂനൂൂൂമോളം സാനി
മൂറൂഷൻകിറൂൂൂകൾവിതരണം
ലചയതൂ.ൂമോപൂൂ,്ോസകൂ്,ലഹ
ൽതൂൂ് പൂഡിങൂൂ്, പചൂൂകൂൂറി വി
തൂൂൂകൾഎനൂൂിവയാണൂനൽ
കിയതൂ. മൂനിസിപൂൂൽ മൂൻ
വവസ്ലചയർോൻസജിവ
ർഗീസ് മൂപതസൂയാകൂടൂൂികൂൂ്കിറൂൂ് 
നൽകിവിതരമോദൂഘാടനം
നിർവഹിചൂൂൂ.

പചുുകുുറിവിതു്ു
വിെരണംതെയതുു
േടൂൂാമൂഞൂരി:നമൂൂൂലടകൂഷിനമൂൂൂലടആമോഗൂയംസർൂൂകൂൂാർൂൂപ
ദൂൂതിയൂലടഭാഗോയിലക.ലജ.ോകൂസിഎംഎൽഎയൂലടമന
തൂതൂവതൂൂിൽൂൂപചൂൂകൂൂറിവിതൂൂൂകൾൂൂവിതരണംലചയൂതൂ.വീടൂ
കളിലലവജവകൂഷിലയമപൂൊതൂൂാഹിപൂൂികൂൂൂനൂൂതിലനൂൂൂഭാഗ
ോയിനടതൂൂിയവിതൂൂ്വിതരണംഎപൂഡാകൂൂ്ലൊചൂൂിമേഖല
ജനറൽൂൂലസപൂകടൂൂറിലക.പിലേമൂപോകൂസിനൂനൽൂൂകിലൊണൂൂ്
ലക.ലജ ോകൂസിഎംഎൽൂൂഎഉദൂഘാടനം ലചയൂതൂ.ലക.എ
അമജഷ്,സി.എസ്ഗിരീഷ്പലൂങൂടൂതൂൂൂ.

യോഡുൊറിങുഉെനതുെങുുും:
വി.ഡി.സെീശനഎംഎൽഎ
പറവൂർ:മദശീയപാത66ൽൂൂമൊടൂൂപൂൂൂറംമൂതൽൂൂേഞൂൂൂമൂൂൽൂൂ
കവലവലരയൂളൂൂ17.40മൊടിരൂപയൂലടബിഎംബിസിടാ
റിങൂപപൂവൂതൂൂികൾൂൂഉടൻൂൂആരംഭികൂൂൂലേനൂൂ്വി.ഡി.സതീശൻൂൂ
എംഎൽൂൂഎഅറിയിചൂൂൂ.മൊടൂൂപൂൂൂറംമൂതൽൂൂമചരാലനലൂൂൂർൂൂേ
ഞൂൂൂമൂൂൽൂൂകവലവലരയൂളൂൂഭാഗതൂൂ്പീരിമോഡികൂൂൽൂൂറി
നൂയൂവൽൂൂപൂപവൂതൂൂിയിൽൂൂഉൾൂൂലൂപൂടൂതൂൂിമോകൂലൌണൂൂആ
രംഭികൂൂൂനൂൂതിനൂമൂൻൂൂപൂതലൂനൂ1740ലകൂൂംരൂപയൂകൂൂ്രണൂൂ്
പൂപവൂതൂൂികളായിഭരണാനൂേതിലഭികൂൂൂകയൂംലടണൂൂർൂൂനട
പടികൾൂൂപൂർൂൂതൂൂിയാകൂൂൂകയൂംലചയതൂിരൂനൂൂ.ൂതൂടർൂൂനൂൂ്മോ
കൂഡൗണൂൂആരംഭിചൂൂതിനാൽൂൂരണൂൂൂമോലികളൂംആരംഭികൂൂൂ
വാൻൂൂസാധിചൂൂിലൂൂ.മോകൂഡൗണൂൂഅവസാനികൂൂൂനൂൂതിനൂമൂ
ൻൂൂപായിതലൂനൂ പൂപവൂതൂൂികൾൂൂആരംഭികൂൂൂനൂൂതിനൂളൂൂ പൂപ
മൂതയകഉതൂൂരവൂലഭൂയോകൂൂിയിരൂനൂൂൂ.ഇതനൂസരിചൂൂ്മൊടൂൂപൂൂൂ
റംമൂതൽൂൂമൂനമൂൂംകവലവലരയൂളൂൂ440ലകൂൂംരൂപയൂലട
പൂപവൂതൂൂികളാണൂഈആഴൂചആരംഭികൂൂൂനൂൂതൂ.ഈപൂപവൂ
തൂൂിപൂർൂൂതൂൂിയാകൂൂൂനൂൂമോടൂകൂടിമൂനമൂൂംകവലമൂതൽൂൂ
മചരാനലൂൂൂർൂൂേഞൂൂൂമൂൂൽൂൂകവലവലരയൂളൂൂ1300ലകൂൂംരൂ
പയൂലടപൂപവൂതൂൂിആരംഭികൂൂൂലേനൂൂൂംആധൂനികനിലവാര
തൂൂിലൂളൂൂബിഎംബിസിടാറിങൂൂാണൂരണൂൂ്പൂപവൂതൂൂിയിലൂം
ഉൾൂൂലൂപൂടൂതൂൂിയിടൂൂൂളൂൂലതനൂൂൂംഎംഎൽൂൂഎഅറിയിചൂൂൂ.

യോകുഡൗണുുനിരുുയേശംലംഘിചു്ു
ഭകുുുയകിറു്ുരജിസയ്രുെഷനുു
േടൂൂാമൂഞൂരി:ലൊവിഡിലൂനൂൂപശൂൂാതൂൂലതൂൂിൽൂൂമോകൂൂ്ഡൗ
ണൂൂപൂപഖൂയാപിചൂൂസാഹചരൂയതൂൂിൽൂൂഇതൂലംഘിചൂൂ്സൗജനൂയഭ
കൂൂൂയകിറൂൂ്വിതരണതൂൂിനൂളൂൂരജിസ്മൂപടഷൻൂൂനടതൂൂിയതൂവ
ൻൂൂപൂപതിമഷധതൂൂിനിടയാകൂൂി.സാമൂഹൂയസൂരകൂൂയൂകൂൂ്ഭീഷ
ണിയാകൂനൂൂതരതൂൂിൽൂൂനിയേലംഘനംനടതൂൂിയാണൂഅ
ർബൻബാങൂൂിലൂനൂൂകിറൂൂൂവിതരണരജിസ്മൂപടഷൻനടതൂൂിയ
ലതനൂൂാണൂആമൂകൂപം.േടൂൂാമൂഞൂരിസാർവജനികൂൂ്സഹകര
ണബാങൂൂാണൂബിപിഎൽഅംഗങൂൂൾകൂൂ്കിറൂൂ്വിതരണപൂപ
ഖൂയാപനംനടതൂൂിയതൂ.30000തൂൂിമലലറഅംഗങൂൂളൂളൂൂബാ
ങൂൂ്അങൂൂണതൂൂിൽശനിയാഴൂചരാവിലലമൂതൽജനങൂൂളൂലട
നീണൂൂനിരയായിരൂനൂൂൂ.തൂടർനൂൂിതൂജനതിരകൂൂായിോറിയ
മോലടലൊലീലസതൂൂിലയങൂൂിലൂംനിയപതൂൂൂണംഅസാധയൂോ
യി.േണികൂൂൂറൂകമോളംവഴിയാപൂതമൊലൂംസാധികൂൂാതായ
മോലടരജിസമ്പൂടഷൻനിർതൂൂിലവകൂൂൂകയായിരൂനൂൂ.ൂബാങൂൂ
ധികൂതർകിറൂൂ്വിതരണരജിസ്മൂപടഷനൂമവണൂൂപൂതസംവിധാ
നലൊരൂകൂൂാതൂൂതാണൂതിരകൂൂിനിടയാകൂൂിയലതനൂൂ്പരിസ
രവാസികൾപറഞൂൂൂ.

തെരുവുനായയുതെ
കെിയയറുുുപരികു്ു
പറവൂർ:ലതരൂവൂനായയൂലടകടിമയറൂൂൂരണൂൂൂമപർകൂൂൂപരൂ
കൂൂ്.നതൂൂൂയാടൂൂൂകൂനൂൂംചാപൂൂയിൽപറമൂൂിൽരൂഗൂൂിണി(80),പൂ
ഴവൂർപറമൂൂ്വാസൂ(63)എനൂൂിവർകൂൂാണൂകടിമയറൂൂതൂ.കഴി
ഞൂൂദിവസംരാവിലലവീടൂൂിൽമൂറൂൂേടികൂൂൂകയായിരൂനൂൂരൂഗൂൂി
ണിയൂലടവകയൂകൂൂാണൂകടിമയറൂൂതൂ.മോഡിമലകൂൂ്ഓടിയ
നായകാളികൂളങൂൂരമകൂൂപതൂതൂൂിനൂസേീപതൂൂൂവചൂൂാണൂവാ
സൂവിലൂനൂൂവകയിൽകടിചൂൂതൂ.ഇരൂവരൂംഎറണാകൂളംജന
റൽആശൂപപൂതിയിൽചികിതൂൂയിലാണൂ.

മട്്ാഞച്ര്ിയികെ എംഎസ്സി ബാങ്്് െിറ്്് വിതരണ
രെിസഞ്ര്േഷനികെ തിരക്്്.

പച്്ക്്റി വിത്്് വിതരണം കെ.കെ മാകസ്ി എംഎല്്എ
നിര്്വഹിക്്്ന്്്.

മനത്്്ിയക്്്്നിവേദനം
പറവൂർ: കഴിഞൂൂ ദിവസമൂ
ണൂൂായ ചൂഴലികൂൂാറൂൂിൽ ഏഴി
കൂൂരപഞൂൂായതൂൂിലലചാതൂൂ
നാടൂ, പൂളിങൂൂനാടൂ, കടകൂൂര
മേഖലയിലലനിർധനരായേ
ൽസയൂലതൂൂഴിലാളികളൂലടഏ
കഉപജീവനോർഗോയഅമൂൂ
മോളംചീനവലകൾനഷൂൂലൂപൂ
ടൂൂിരൂനൂൂ.ൂഇവപൂനർനിർേികൂൂ
ണലേങൂൂിൽലകൂൂങൂൂൾമൂതൽ
മൂടമൂകൂണൂൂിവരൂം.നിരാലംബ
രായഇവർകൂൂ്അർഹോയന
ഷൂൂപരിഹാരംനൽകണലേനൂൂ്
ആവശൂയലൂപൂടൂൂ് എറണാകൂളം
ജിലൂൂാേതൂൂൂയലൂതൂഴിലാളിയൂ
ണിയൻ(സിഐടിയൂ)ജിലൂൂാ
വവസ്പൂപസിഡനൂൂൂ്മയശൂദാ
സ്പറപൂൂിളൂൂിമൂഖൂയേപൂതൂൂി,ഫി
ഷറീസ് േപൂതൂൂി, റവനൂയൂ േപൂതൂൂി
എനൂൂിവർകൂൂൂനിമവദനംനൽ
കി.
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Edited, Printed and Published by K.S. Sasikumar, Director, on behalf of M/s.Vaartha News Network Pvt.Ltd. Editorial Team: R. Gopikrishnan (Chief Editor), C.P. Rajasekharan* (Controlling Editor ,* Responsible for selection of news under PRB Act), E. Rudran Warrier (Executive Editor), Vol 13, Issue No.107 RNI No. KERMAL/2009/31362, Printed at ORUMA PRINTERS &
PUBLISHERS Ltd, Door No. X/536, Sreesankara Industrial Estate, Chiyyaram, Thrissur-680026 and published from Vaartha News Network Pvt.Ltd, Suncity, IInd Floor, RoomNo. 14/488/30, P.O. Koorkanchery, Thrissur- 680007, Ph: 0487 2444489. Email: tcrbureau@metrovaartha.com

സമ്െ
അട്ക്്ളയിപേക്്്
സൊയങ്്ള്തട
ത്പവാെം
പോടുങുുലുുുർ:നഗരസഭയുപട
സമുഹഅടുകുുളയികലകുു്സ
ഹായങുുളുപടപുരവാഹം.വിവി
ധസംഘടനേള,സുുാരനങുു
ള,വുയകുുിേള,മതസുുാരന
ങുുള,  രാപുഷുുീയ രാർടുുിേള,
ബാങുുുേളഎനുുിവപയലുുാംവി
വിധസഹായങുുളാണുഓകോ
യിവസവും അടുകുുളയികലകുു്
കനരിടുു് വനുു് എതുുികുുുനുുതു.
പോടുങുുലുുുരിപലപുരേസ്തമാ
യലകുു്മിജുവലുുറിമകനജുപമ
ുുു്അഞുു്യിവസകുതുകുുുളുുഭ
കുുണമാണു അടുകുുളയികല
കുു് സ്കോണസർ പേയുതതു.
മുനുു്കനരവുംസമുഹഅടുകുു
ളയിൽനിനുു്ഭകുുണം44വാർ
ഡുേളികലയുകുുും നൽകുനുുു
ണുു്.കുടാപത നഗരസഭ പതരു
വിൽനിനുു്അലഞുുുനടനുുവ
ർകുുായിനടതുുുനുുസുരകുുിത
കേപുദുുതുുിപല50കരർകുുുംയി
വസംമുനുുു്കനരംഭകുുണംന
ൽകുനുുുണുു്. ശുംഗപുരം ഗവ.
ഹയർപസകുുനററിസ്കുളിൽ
നടനുുേടങുുിൽലകുു്മിേുവലുുറി
രാർടുനർവി.ആർ.വിഷ്ണുരാ
ജു നഗരസഭ പേയർമാന പേ
ആർ.വേപുതനു തുേ വേമാ
റി.ലകുുമ്ിേവുലുുറിയുപടസഹേ
രണതുുിനു പേയർമാന നദുുി
രറഞുുു.േഴിഞുു2018പലപുര
ളയോലതുു് നഗരസഭയിപല
പുരളയതുുിൽപുരയാസമനുഭവി
ചുുമുഴുവനരാവപുപുടുുവർകുുും
സഹായംനൽേിയലകുു്മിജു
വലുുറിയുപട പുരവർതുുനം ശുുാ
ഘനീയമാപണനുുും പേയർമാ
നരറഞുുു.
ത്പെിപോധ
ക്ത്്ിവയ്പ്്്
വകുുാകുഞുരി: നഗരസഭയുപട
യും വടകുുാകുഞുരി പവറുുിനറി
കോളികുുിനികുപുുുയുംസംയു
കുുാഭിമുഖുയതുുിൽരാർളികുുാ
ടുആകോഗുയവകുപുുിപുുുപഹൽ
തുു്പസുുുറിൽവചുു്21-നുഉചുു
യുകുു്2നുവളർതുുുനായുകുു
ളകുു്പരുതികോധകുതുുിവയപുുു്
നടതുുുനുു.ുകുടാപതഈേയുാം
രിൽവചുു്നായകുുുളുപടആകോ
ഗുയ രരികോധനയും നടതുുു
നുുു.ഈ പുരകയേതുു് പതരുവു
നായുകുുളുപടആേസ്മിേമര
ണങുുള റികുപുർടുു് പേയുുപുപുടുു
സാഹേരുയതുുിൽ പുരകയേവാ
സിേളുപടആേങുുഅേറുുുനുു
തിനുആണുഇതുുരതുുിലുളുു
ഒരുേുയാംപുസംഘടിപുുികുുുനുു
തു.പുരകയേതുുുളുുഎലുുാവളർ
തുുുനായുകുുപളയുംഈേുയാം
രിൽപോണുുുവനുുുസൗേനുയ
രരികോധനയുകുു് വികധയമാ
കുുണപമനുു് അഭുയർതുുികുുു
നുുു.കുതുുിവചുുനായുകുുളകുു്
വാകുസികനഷന സർടുുിഫികുു
റുുും നൽകുനുുതാണുആവേുയ
കുുാർ ഡിവിഷനിപല റാപുുിഡു
പറസ്കോണസ് ടീം അംഗങുു
ളായയിയീഷ്(+919847414748)
പറമിന(+919946962763)എ
നുുിവരുമായിബനുുപുപുടുു്  കര
രുേള രേിസുുു ുർ പേകുയുണുുതാ
ണു. പോകോണവുയാരനവുമാ
യിബനുുപുപുടുകോകുഡൗണ
നിലനിൽകുുുനുു സാഹേരുയ
തുുിൽേുയാംരിൽഎതുുുനുുവ
ർഇതുമായിബനുുപുപുടുുുഗവ
ണപമുുു് അനുോസികുുുനുു
സാമുഹിേഅേലവുംമറുു്വുയ
കുുിശുേിതുവമാർഗങുുളുംഅ
വലംഭിചുു്  േുയാംപു നടകുുുനുു
സുുലതുു്തിരകുു്ഉണുുാോതുു
രീതിയിൽ സഹേരികുുണപമ
നുു്നഗരസഭഅധീകുതർഅ
ഭുയർതുുിചുുു.

ചീട്്്കളിസംഘം
പിടിയിൽ്്
ോലകുുുടികോകുു്ഡൗണസമ
യതുു്രണംവചുു്േീടുുുേളിചുുിരു
നുുരണുു്സംഘങുുപളപോരടുുി
പരാലീസ് രിടികുടി. സംഘ
തുുിപല10കരപരസിഐബി.
പേ.അരുണുു,എസ്ഐമാരായ
രാമുബാലേപുദുുകോസ്,സി.ഒ.
കോഷിഎനുുിവർുുകേർുുനുു്രിടി
കുടി.8,000രുരസംഘതുുിൽുു
നിനുു്േപുണുടുതുുു.കോനുർുു,
മുരിങുുുർുു എനുുിവിടങുുളിപല
ആപൊഴിഞുു രറമുുിലാണു
സംഘം േീടുുുേളിചുുതു. കോ
കുഡൗണിപനതുടർുുനുു്രണം
വചുുുളുു േീടുുുേളി വർുുധിചുുതി
നാൽുു കമഖലയിൽുു പോലീസ്
നിരീകുുണംേർുുേനമാകുുിയി
ടുുുണുു്.രണുുാഴുേമുനുുപുകമലുർുു
കമഖലയിൽുുനിനുു്4കരപരേീ
ടുുുേളികുുിപടപോലീസ്രിടികു
ടിയിരുനുുു.
ധനസൊയംനൽകി
വടകുുാകുഞുരി:മേളുപടേലുയാ
ണ മനസമുുതകുതുടനുബ
നുുിചുു് രണുു്വുകുു കോഗിേള
കുു്ധനസഹായംനൽേിമാതു
േയാകുനുുു. േലുുംരാറ മുരി
ങുുാതുുറസിബിയുപടഭാരയുസു
സി(52)തുശുർമുളയംകുരിേി
ങുുൽകോസ്(45)എനുുീവുകുു
തേരാറിലായവർകുുാണുമണുുു
തുുിേകലുുരിവീടുുിൽകോയി,മേ
ളനാനസിയുപടമനസമുുതയി
നതുുിൽഅമുുതിനായിരം രു
രവീതംനൽേിമാതുേോണി
ചുുത.ുേിഡനുിപഫഡകറഷനഓ
ഫുഇനുുുയപേയർമാനഫാകഡ
വീസ്േിറമലാണുഇവരുപടവീ
ടുേളിപലതുുി ധനസഹായം
വേമാറിയതു. ആകോഷങുു
ളഉകരകുുിചുു്ോരുണുയപുരവർ
തുുനങുുളനടതുുി മനുഷുയരു
പട കവയനേള അേറുുുനുുവർ
,മാനവ സമുഹതുുിനു വലിയ
സകദുുേമാണുനൽകുനുുപതനുു്
ഫാകഡവീസ്േിറമൽരറഞുു.ു

പോടുങുുലുുുർ:  നഗരസഭയി
ൽ മഴകുുാലപുർവ ശുേീേര
ണ പുരവർതുുനങുുളുപടഭാഗ
മായി 'ആകോഗുയ സുരകുു
യുകുു്മാലിനുയമുകുുരരിസരം
"േുയാംപരയിന പുരവർതുുനം
ആരംഭിചുു്േഴിഞുുതായിനഗ
രസഭ പേയർമാന പേ.ആർ
.വേപുതന അറിയിചുുു.  ആ
കോഗുയ വകുപുു് േീവനകുുാപര
യും ബഹുേന പുരസുുാനങുു
പളയും ഏകോരിപുുിചുുു പോ
ണുു്മാലിനുയസംസ്കുുരണശു
േീേരണ പുരവർതുുനങുുളും
പോതുകു നിവാരണ പുരവർ
തുുനങുുളുമാണുനടപുുിലാകുുു
നുുതു.വടപുകുനടയിപലപോ
തുോനേളിപലസ്ളാബുേള
മാറുുി േളിയും മാലിനുയങുുളും
കോരിവുതുുിയാകുുുനുുപുരവ
ർതുുനംനഗരസഭപഹൽതുു്
ഇനസ്പരകുുർമാരുപട കനതു
തുവതുുിൽ ആരംഭിചുുു. നഗര
പുരകയേപുതുമുനുു്വികുലുജുേ
ളിലുമുളുു44വാർഡുേളിപല
നുകോളംോനേളാണുശുേീ
േരികുുുനുുതിനു ആസുപുത
ണം പേയുതിടുുുളുുതു.നഗരസ
ഭയിപലആകോഗുയ വി ഭാ ഗ 
തുുിപല40ശുേീേരണപോ
ഴിലാളിേപള ഇതിനായി നി
കോഗിചുുിടുുുണുു്.കുടാപത 800
പോഴിലുറപുു് പോഴിലാളിേ
പളയും സജുുമാകുുിയിടുുുണുു്.
മഴകുുാലം ആരംഭികുുുനുുതി
നുമുനരായിഇതുപുർതുുീേ
രികുുും. വീടുേളിൽ നിനുുും
സുുാരനങുുളിൽനിനുുുംോ
നേളികലയുകുു് കുഴലിലുപട
മാലിനുയം ഒഴുകുുിവിടുനുുവർ
പുകുതിപരേർേനേികുുാന

ടരടിേളസുവീേരികുുുവാനും
സമയബനുുിതമായിഈ പുര
വർതുുനങുുള പുർതുുീേരി
കുുുവാനും പേയർമാന പേ 
ആർവേപുതനഇനുുപലവിളി
ചുുുകേർതുുആകോഗുയവകുപുു്
േീവനകുുാരുപടകോഗതുുിൽ
തീരുമാനിചുുിരുനുുു.വാർഡുത
ലതുുിൽപുരവർതുുനങുുളഏ
കോരിപുുികുുുനുുതിനുവാർഡു
േൗണസിലർ അധുയകുുനാ
യി സാമുഹുയ പുരവർതുുേർ,
ആോ-കുടുംബപുേീ-അംഗ
നവാടി - റസിഡനസ് അ
കുസുസികയഷനപുരവർതുുേ
രുപട സഹേ രണകുതുപട
വാർഡുശുേീേരണംസംഘടി

പുുികുുും.ഇതിനായിഓകോവാ
ർഡികലകുുും25000രുരഅ
നുവയിചുുതായി പേയർമാന
പേആർവേപുതനരറഞുുു.
ഓകോവീടുംമാലിനുയമുകുുമാ
കുുണം.മാലിനുയംസംസ്കുുരി
കുുുനുുതിനു ഓകോ വീടിനും
മാലിനുയസംസ്കുുരണകോടുുു
േള155രുരയുകുു്പോണുുുറു
േതമാനംസബുസിഡികോപട
നൽകും. ബകോഗുയാസ് പുുാ
ന്റുേളും സബുസിഡി നിര
കുുിൽവിതരണംപേയുുും.വാ
ർഡുേളിപല കുളങുുളും േി
ണറുേളുംആോവർകുുർമാ
രുപട കനതുതുവതുുിൽ കുലുറി
കനഷനപേയുുുനുു പുരവർതുു

നവും ആരംഭിചുുു േഴിഞുുു.
വാർഡുേളിപലപുരധാനപോ
തുേിണറുേളും കുളങുുളും
കോടുേളും മഴകുുാലതുുിനു
മുനപുതപുനുശുേീേരികുുും.
" മാലിനുയ മുകുുരരിസരം
േുയാംപരയിന്പറ േർമുു രരി
രാടിേള ആവിഷ്കുുരികുുു
നുുതിനായനഗരസഭതലതുുി
ൽഈമാസംേിലുരോലസം
ഘടിപുുികുുും.ഈഏപുരിൽ22
നുകേരുനുുആകോേനാകോ
ഗതുുിൽ േൗണസിലർമാർ,
പഹൽതുു്ഇനസ്പരകുുർമാർ,
ആോപുരവർതുുേർഎനുുിവ
ർരപുങുടുകുുുപമനുുുംപേയർ
മാനരറഞുുു.

"ആകോര്യസ്രക്്യ്ക്്്മാലിന്യമ്ക്്െരിസരം'
ക്യാംപെയിന്മായിപകാട്ങ്്ല്്്ർനരരസഭ

പോടുങുുലുുുർവടകുകുനടയിപലപോതുോനേളിപലസ്ളാബുേളമാറുുിേളിയുംമാലിനുയങുുളും
കോരിവുതുുിയാകുുുനുുു

ഇരിങുുാലകുുുട: രാേുയവും
കേരളവുംപേടുുിപുുടുകുുുനുു
തിൽപുരധാനരങുു്വഹിചുു
പുരവാസിേളുപടഇനുുപുതു
േഷുുപുുാടിൽ അവകോപൊ
പുുംനിൽകുുുവാനുംഅവർ
അനുഭവികുുുനുു കവയന
ഗൗരവതുുിപലടുകുുുവാനും
സർകുുാർ തയുുാറാേണപമ
നുു് കേരള കോണപുഗസ്
(എം) ഉനുുതാധിോരസമി
തിയംഗംകോമസ്ഉണുുിയാട
നആവേുയപുപുടുുു.കോവിഡു
19മുലംനിരവധിമലയാളി
േളാണു കോലി കോലുംന
ഷുു്ടപരടുുുവികയേരാേുയങുുളി
ൽേഴിയുനുുതു.വരുമാനമി
ലുുാപതഭകുുണതുുിനുംേീവ
നരകുുാമരുനുുിനുംവളപര
കയപറേഷുുപരടുേയാണവ
ർ. കേരളതുുിപല ആശുര
പുതിേളിൽഅടിയനുുിര േി
േിതുു ലഭികുകുണുു രലരും
അവിടങുുളിൽ കുടുങുുിയി

ടുുുണുു്.അവരിൽേിലർേിേി
തുുേിടുുാപതമരണപുപുടുുവി
വരവും കവയനകോപടയാ
ണുനമുകുു്കേളകുുാനസാ
ധിചുുതു.അടിയനുുിരമായിേി
േിതുു ലഭികുകുണുുവർ, വു
ദുുർ,കുടുുിേള,ഗർഭിണിേ
ള,വിസാോലാവധിതീർ
നുുവർതുടങുുിഏപറേഷുു
പുപുടുനുുവപരഎപുതയുംകവ
ഗം നാടുുിപലതുുികുുുനുുതി
നുളുുനടരടിേളസർകുുാ
രിപുുുഭാഗതുുുനിനുുുണുുാവ
ണം. കേപുദുുസർകുുാരിനുേ
പുതുഴുതിയിടുുുണുു്എനുുോ
രണതുുാൽഅവർനടരടി
പയടുകുുപുടുഎനുുുരറഞുുു
ഉതുുരവായിതുവതുുിൽ നി
നുുുംഒഴിഞുുുമാറാപതകേ
പുദുുസർകുുാരിൽനിരനുുരം
സമുുർദുുംപൊലുതുുാനകേ
രള സർകുുാർ തയുുാറാേ
ണം.ഇനുുുയയിപല മറുുു സം
സുുാനങുുപളഅകരകുുിചുുു

കേരളീയരാണു കോേതുുി
പുുുവിവിധഭാഗങുുളിൽകു
ടുതലായികോലിപേയുുുനുു
വർ.കേരളതുുിപുുുവിേസ
നോരുയതുുിൽഇവരുപടര
ങുുു വിസ്മരികുുാനാോതുു
താണു.പുരളയമുളപുപുപടഏ
പോരുആവേുയഘടുുതുുിലും
വേപമയുമറനുുുസഹായി
ചുുവരാണവർ. നമുുുപട സ
കോയരങുുപളനുുനിലയിൽ
ഈഘടുുതുുിൽഅവപരയും
അവരുപട കുടുംബങുുപള
യും സഹായികുകുണുുതു ന
മുുുപട ചുമതലയാണു.നാടുുി
പലതുുാനആപുഗഹികുുുനുു
വർകുു്പുരവാസകോേപുതു
മലയാളിേളായ ഉനുുത വുയ
കുുിേളുപടയുംസംഘടനേ
ളുപടയും സഹായതുുാൽ
അതിനുളുു നടരടി സർ
കുുാർ ആതുുാർതുുമായി
സുവീേരികുുണപമനുുുംഉണുുി
യാടനആവേുയപുപുടുുു.

ഗ്െവാസികള്പടകവദനസർക്്ാർ
രൗരവത്്ിപലട്ക്്ണപമന്്്

ോലകുുുടി:ോലകുുുടിനഗരസ
ഭ സമുഹ അടുകുുളയികലകുു്
അഞുുുയിവസകതുുകുുുളുുഅ
രി,രലേരകുു,്രചുുകുുറിഎനുുി
വയും,രതിനായിരംരുരയുപട
പേകുുും വേമാറി.അരിയും,
രലേരകുുും രചുുകുുറിയും
കഡാ എം.പേ.മകനാജു, കഡാഃ
രി.രി.സുനിൽുു,കഡാകോർുുജുു്
ോകുകുാകളാ, ോലകുുുടി എ

ൽുുഐസി. ഓാഫീസർുുമാരുപട
സംഘടനകുു് കവണുുി ഡവപല
പുു്പമുുു് ഓഫീസർുുമാരായയു.
എസ.്അേയകുമാർുു,എനുു.കഗാ
വിദുുനുുകുടുുി,ഗിരിേങുുർുുഎനുുി
വർുു കേർുുനുു് നഗരസഭ പേയ
ർുുകരഴുസണുു േയനുുി പുരവീ
ണുുകുമാറിപനഏൽുുപുുിചുു.ുഐ
എംഎ ോലകുുുടി പുബാഞുുിനു
കവണുുി10,000രുരയുപടപേ

കുുും പേയർുുകരഴുസണുു ഏറുുു
വാങുുി.സമുഹഅടുകുുളയുപട
കോർുുഡികനറുുറും,കകുുമോരയു
സുുുുാനുുഡിങു േമുുറുുി പേയർുുമാ
നുമായരി.എം.പേുീധരനുു,ആ
കരാഗയുസുുുുാനുുഡിങുേമുുറുുിപേ
യർുുകരഴസുണുുബിേിസയാനദുു
നുു,നഗരസഭപസപേുടുുറിഎം.എ
സ.്ആോശുതുടങുുിയവരുംസ
നുുിഹിതരായിരുനുു.ു

ചാലക്്്ടിനഗരേഭേമ്ഹഅട്ക്്ളയിസലക്്്അഞ്്്ദിവേസത്്ക്്്ള്്ോധനങ്്ൾനചയർ്്സപ
ഴേ്ണ്്ജയന്്ിപപ്വീണ്്ക്മാർഏറ്്്വാങ്്്ന്്്.

െ്വക്്്പോഗാശ്പത്െിഅണ്വിമ്ക്്മാക്്ി
ോലകുുുടി:പോരടുുിഗാനുുിപുഗാംസർകുുാർതുവകുു്കോഗാശുരപുതി
അണുവിമുകുുമാകുുിോലകുുുടിഫയർകോഴുസ്അംഗങുുള.സം
സുുാനപുതുപുരധാനതുവകുു്കോഗാശുരപുതിയായഇവിപടഇകുപു
ളനുകോളംഅകുനുവാസിേളാണുഉളുുതു.ആശുരപുതിയിപലകോ
ഗിേളുപടവാർഡു,അകുനുവാസിേളുപടതാമസസുുലം,ഒരി.വി
ഭാഗംഓഫീസ്,ആശുരപുതിവളപുുിപലകുകുപുതം,രളളി,കോസ്കുമ
റുുുപുരധാനകേപുദുുങുുളഎലുുാംഅണുവിമുകുുമാകുുി.മണികുുുറു
േളനീണുുേഠിനരരിപുേമതുുിനുകേഷമാണുപുർണുുമായിഅ
ണുവിേതമാകുുിയതു.കുസുുുഷനഓഫീസർസി.ഒകോയി,കുസുുുഷന
വുപഡവർകോഷികോർജുു്',േിതിനരി.പേ,സുേിതുപേ.ആർ,
രാകേഷ്എനുുിവകുു്പുറപമ,ഡിഫനസ്അംഗങുുളായവി.രിസു
േിതുകുമാർ,രി.വി.രഞുുിത,ുവിേിതുവിേയന,കോസഫ,ുകോണ,
േികോ,സേീവു,വഷനി,രമുയ,ഫികോമിന,സേി,ലിേിഎനുുിവ
രുപടകനതുതുവതുുിലാണുആശുരപുതിയും,രരിസരവുംഅണുവി
മുകുുമാകുുിയതു.

ഗ്െെികൈധദിനം
വടകുുാകുഞുരി:മർചുുനസ്അകോസികയഷപുുുആഭിമുഖുയതുുിൽ
വുയാരാരഭവനിൽവചുു്പുരതികഷധയിനംആേരിചുുു.ോലാഹരണ
പരടുുവാറുു്നിയമതുുിപുുുകരരിൽവീണുുുംകോടുുിസ്അയചുു്വുയാ
രാരിേപളആതുുഹതുയയികലകുു്തളുുിവിടുനുുസർകുുാറിപുുുനി
ഷ്ഠുരനടരടിേളപുകുതികരകോഗംപുരതികഷധിചുുു.സർകുുാരി
പോപോതുേനങുുളകുകുഒരുതരതുുിലുംഉരോരമിലുുാതുുഓ
ണവലനവുയാരാരംഅവസാനിപുുികുുണപമനുുും,ഇതുുരംവിൽ
രനനടതുുുനുുപേറുേിടവുയാരാരസുുാരനങുുളകുു്അനുമതി
പോടുകുുാതിരികുുുേയുംപേയുുുനുുസർകുുാർനടരടിേളപകുുതി
കരവുയാരാരിവുയവസായിഏകോരനസമതിവടകുുാകുഞുരിയു
ണിറുു്പുരതികഷധയിനംആേരിചുുു.യുണിറുു്പുരസിഡുുു്അേിതുമ
ലുുയുുഉദുഘാടനംനിർവഹിചുുു.രി.എനകോകുലന,പേ.എ.മുഹ
മുുദു-സി.എ.ഷംസുയീന,എനുുിവർരപുങുടുതുുു.

ചാരായവ്മായിയ്വാവ്പിടിയിൽ്്
ോലകുുുടി:പരാലീസിപുുുവാഹനര
രികോധനകുുിടിയിൽുുഒരുലിറുുർുുോ
രായവുമായിയുവാവുരിടിയിൽുു.കമ
ചുുിറ മഠതുുി രറമുുിൽുു വീടുുിൽുു വി
ഷ്ണു(25)ആണുരിടിയിലായതു.ര
തിപോനുുരകോപട കമചുുിറ േമുുനി
രടി േംഗുഷനിൽുു എസ്.ഐ. പേ.
പേ ബാബുവിപുുു കനതുതുവതുുിൽുു
വാഹനരരികോധനനടതുുുനുുതി
നിടയിൽുുേവുാളീസ്േീപുുിൽുുവരുേയാ
യിരുനുു വിഷ്ണുവിപന പരാലീസ്
വേോണിപുചുങുുിലുംനിർുുതുുാപത
അമിതകവഗതയിൽുുകോവുേയായി
രുനുുു.ഇതിപനതുടർുുനുു്ഒരുേികോ
മീറുുറിലധിേംദുരംേീപുുിപനരിനുുതുടർുുനുുാണുപരാലീസ്പുരതി
പയരിടികുടിയിതു.പുരതിയുപടവീടുുികലകുു്ഓടിചുുുേയറുുിരകുുപുപു
ടുവാനുുപുേമികുുുനുുതിനിടയിൽുുപരാലീസ്പുരതിപയസാഹസിേ
മായിരിടികുടുേയായിരുനുുു.തുടർുുനുു്േീപുു്രരികോധിചുുകുപുഴാ
ണുേീപുുിപുുുഉളുുവേതുു്ഒളിപുുിചുു്പവചുുനിലയിൽുുഒരുലിറുുർുുോ
രായംരിടികുടുേയായിരുനുു.ുോരായവുംേീപുുുംപരാലീസ്േസുുുു
ഡിയിപലടുതുു.ുോരയതുുിപുുുഉറവിടപതുുകുറിചുു്കുടുതൽുുഅ
കുനവകുുണംനടതുുുപമനുു്എസ്.ഐ.പേ.പേ.ബാബുരറഞുുു.
അകുനവകുുണസംഘതുുിൽുുഎസ്.ഐമാരായ.പേ.പേ.ബാബു,
സേിവർുുഗുുീസ്,സീനിയർുുസിരിഒആകുുു,സിരിഒമാരായമാനു
വൽുു,ആനുുസനുു,കോഗാർുുഡുബാബുഎനുുിവരുപടകനതുതുവതുുി
ൽുുആണുപുരതിപയരിടികുടിയതു.കോടതിയിൽുുഹാേരാകുുും.

അറസ്്്്ിലായപപ്തി

ോലകുുുടി: കോകു ഡൗണ
ോരണംലകുുങുുളുപടേശു
വണുുി വിൽു ുകു ുാനാോപതേ
രാറുോരനു ു വലയുനുുു . പു ുാ
കുുുഷനു ു കോർു ുപു ുകറഷിനിൽു ു
നിനുുും,ആനമലകുടുുുകുഷി
സഹേരണസംഘതുുിൽുുനി
നുുും കലലം പോണുു പവറു ുില
പുുാറസുവകയേികുറുുിപുഴകുുാര
നു ു പസബാസുുു ുുയനാണു ദുരിത
തുുിലായിരികുുുനുുതു.സംഭരി
ചു ുേശുവണുുിവിൽു ുകു ുാനു ുേ
ഴിയാപതദുരിതതുുിലായകോ
പട അഞുു് ലകുുതുുലധിേം
രുരയുപടനഷു ുമായതായിര
റയുനുുു . .കോകു ഡൗണിപുുു
ഭാഗമായി വിരണി നിർു ുേീവ
മായകോപടടണുുേണകുുിനു

േശുവണുുിയാണുകുനുുുകുടി
േിടകുുുനു ുതു.കേടു വരാപത
സംസ്കുുരിചു ു്  സുകുുികുുാനു ു
പേറുേിട േർു ുഷേർു ുകുുും േ
രാറുോർു ുകുുും സംവിധാന
ങുുളിലു ു.അതിനാൽുുകുടുതൽുു
യിവസം സുകുുികുകുണുുി വ
നുുാൽുുഇപതലുുാംനേിചുു്കോ
കുപമനുു ഭീതിയിലാണുേരാ
റുോരനുു.കോകുഡൗണുുതുട
ങുുിയതു മുതൽു ു കോടു ുങുുളി
ൽു ുനിനുു് വിളപവടുകുുു നു ുതി
നും േഴിഞുുിരുനുുിലു ു .കുടാ
പതവനുയമുഗേലുയവുംോര
ണം വിളവു രകുതി കോലും
ലഭികുുാതിരികുുുനു ുതും ന
ഷു ും' ഇരടിയാകുുുപമനുു്  രറ
യുനുുു.

കശ്വണ്്ിവിൽ്്ക്്ാനാകാപെ
കരാറ്കാരന്്വലയ്ന്്്

സമ്ഹഅട്ക്്ളയികലക്്്അഞ്്്
ദിവസക്ത്ക്്്ള്്അവശ്യസാധനങ്്ൾനൽകി

തുശുർുു : പോവിഡു ബാധിചുു്
തുശുരിൽേിേിതുുയിൽേഴി
ഞുുിരുനുുകോഗിയുംകരാഗമു
കുുി കനടി. പമഡികുുൽ കോ
പളജു ആശുരപുതിയിൽ േിേി
തുുയിൽേഴിഞുുിരുനുുപോ
വിഡുബാധിതനായകോഗിപയ
ഫലംപനഗറുുീവായതിപനതുട
ർനുു്ഡിസ്ോർജുപേയുതു.ഇ
നുുപല കേർനുു പമഡികുുൽ

കോർഡുകോഗതുുികുുുതാണു
തീരുമാനം. ഇകോപടതുശുർ
േിലുുയിൽകോവിഡുബാധപയ
തുടർനുു് േിേിതുുയിലായിരു
നുുമുഴുവനകരരുംകോഗവിമു
കുുരായിവീടുേളിപലതുുി.േി
ലുുയിൽരതിമുനുു്കരർകുുാണു
ഇതുവപര കോഗംസുുിരീേരി
ചുുതു.ഞായറാഴുേവീടുേളിൽ
2706 കരരുംആശുരപുതിേളി

ൽ8കരരുംഉളപുപുപടആപേ
2714കരരാണുനിരീകുുണതുുി
ലുളളതു.ആശുരപുതിയിൽനി
രീകുുണതുുിൽേഴിഞുുിരുനുു
മുനുു്കരപര വിടുതൽ പേ
യുതു.ഇനുുപല സാമുുിളുേള
രരികോധനയുകുു്അയചുുു.ഇ
തുവപര942സാമുുിളുേളര
രികോധനയുകുു്അയചുുു.അ
തിൽ936സാമുുിളുേളുപടഫ

ലം വനുുിടുുുണുു്. 6 എണുുതുുി
നുപറഫലംലഭികുുാനുണുു്.155
കോണകോളുേള േിലുുാ േ
ണകുപടാളപസലുുിൽലഭിചുുു.നി
രീകുുണതുുിലുളളവർകുു്മാന
സിേരിനുുുണകയകുനുുതിനാ
യിവസകകു-ുകോഷയുൽേൗ
ണസിലർമാരുപടകസവനംതു
ടരുനുുുണുു്. ഇനുുപല 37 കരർ
കുു്േൗണസലിംഗുനൽേി.

ഇരിങുുാലകുുുട:കോവീഡു19
എനുുമഹാമാരിപയതുരതുുാ
നുു കോേപോനുുാപേ കോരാ
ടുകുപുളുുഅതിൽുുമുഖുയസുുാ
നം വഹികുുുനുുവരാണു ആ
കോഗുയ പുരവർു ുതുുേരും പരാ
ലീസ്ഉകുയയാഗസുുരും.ആഴുചുു
േളുുകുു്മുനുുപുകോകുഡൗണുു
ആരംഭിചു ുകുപുളുു ഇരിങുുാല
കുുുട ഠാണാവിലും േനവമ
പുതിപരാലീസിപുുുആഭിമുഖുയ
തുുിൽുുവാഹനരരികോധന
രാപുതിയുംരേലുംേർുുേനമാ
കുുിയിരുനുുു.
ഡുയുടു ുിയിപലതുുുനുു പരാലീ
സ്അംഗങുുളു ുകുുുംേനവമ
പുതിഅംഗങുുളു ുകുുും മുടങുുാ
പത രാവിപലയും വവേീടുുും
ോയയും നാരങുുപവളുുവും
വിതരണം പേയുുുനുു ഒരു
സ്പുതിയുണുു് . ഠാണവിൽുു ത
പുനു കോപുുും ഡിറു ുർു ുേനുുുുേ
ളുംനിർമാണംനടതുുുനുുപു
ലുുുർുുസുവകയേിഇയുുാനിവീടുുിൽുു
വഷലേയാണുഈ സതുപുര
വുതുുിമുടങുുാപതനടതുുിവ

രുനുുതു. ഞായറാഴുചു ുേളിൽുു
കോലും വീടു ുിൽുു നിപുനുതുുി
ഇവർു ുഈ േർു ുമു ുംനിർു ുവഹി
കുുുനുുതു പുരതിഫകലചുുപോ
നുുും ഇലുുാപതയാണു. നാടി

പുുു രകുുയുകുുായി ോവൽുു
നിൽുുകുുുനുുഇവകോടുളുുബ
ഹുമാനമാണുഈ പുരവുതുുി
യുകുു് രിനുുിപലനുു്വഷലേ
രറയുനുുു.

ഷൈലജയ്ക്്ിത്
ആത്്ാർപ്്ണത്്ിപ്്്ദിനങ്്ൾ

നാടിന്്്സേവകർക്്്ചായപകർന്്്നൽക്ന്്ഷൈലജ

പോടുങുുലുുുർ: പുരവാസിേള
കുു്ആേുവസമായിതിബുയാന
പഹൽപുു്പഡസേിനുതുടകുുമാ
യി.പോവിഡു19വവറസ്ബാ
ധ മുലം പുരതിസസിയിലായി
രാേുയതുു് തിരിപുചുതുുുനുു പുര
വാസിേളകുുായിഗവർപമന്റു
കോർകുുരദുുതിപുരോരംനട
പുുിലാകുുുനുുകുകുമരദുുതിയു
പടപഹൽപുു്പഡസ്കുതിബുയാ
നഖുർആനികുപുരീസ്കുളിൽ
ആയുയരേികുപടഷനയുഎഇയി
പല ഉമുുുൽ ഖുവവന പുരവാ
സിമാനകുങുരിഅബുുുൽഖായർ
സാഹിബിൽനിനുു്രാസ്കോ
ർടുുുംകരഖേളുംവാങുുിനിർവുു
ഹിചുുു.രേിസ്കുപടഷന്പറആയുയ
യിവസം തപുനു കോർകുു പവ
ബുവസറുു്വഴി60അകരകുുേ
ളസമർപുുികുുാനേഴിഞുു.ുഏ
പരുിൽ30വപരരാവിപല10മുത
ൽ12വപരകസവനംസൗേനുയ
മായിരികുുും. രാസ്കോർടുു്,
ബാങുു്അകുുൗണുു്,കോകുടുഎ

നുുീകരഖേളാണുസമർപുുികുകു
ണുുത.ുഗളഫുനാടുേളിൽനിനുു്
വിമാനസർവീസുേളആരം
ഭികുുുനുു യിവസം മുതൽ ' പുര
വാസിേളകുു്ഐസുകലഷന
കോറിയനറർസംവിധാനംഒ
രുകുുാന തിബുയാനസ്കുള
സമുചുുയംഒരുകുുിയിരികുുുനുു
തായിമാകനജുപമന്റുഅറിയി
ചുുു.തീരകയേകമഖലയിൽപോ
വിഡുപരുതിസനുുിമുലംദുരിത
മനുഭവികുുുനുുവർകുുുളുു ഭ
കുുുയവിഭവേിറുു്േഴിഞുുയിവ
സംവിതരണം പേയുതു.ഇ.ടി.
പടസണഎം.എൽ.എ.പോടു
ങുുലുുുർ പരാലീസ്സബു ഇന
സ്പരകുറുുർസി. സി.ബസനുു്,
എറിയാടു രഞുുായതുു് പുരസി
ഡുുു്  പുരസായിനി കോഹനന
അദുുുയകുുതവഹിചുുു.കോ:എ
നഎ നസറുളുു, ഷമീർഎറി
യാടു,റഫീഖുഎറിയാടു 'ഫായി
സ് റഷീദു, രി പേഅബുുുളേ
ബാർഎനുുിവർസംസാരിചുുു.

െിബ്യാനതെൽപ്്്തെസകിന്ത്ടക്്ം തെര്വ്നായ്ക്്ൾ
ആടിതനകടിച്്്തൊന്്്
കുനുുംകുളം:പതരുവുനായകുുുളആടിപനേടിചുുുപോനുു.ുകേകചുു
രിമണലിചുണുുൽവീടുുിൽകോണസപുുുആടിപനയാണുപതരുവു
നായേളേടിചുുുപോനുുനിലയിൽേപുണുതുുിയതു.കുടുതേർ
തുുപതരുവുനായകുുളുപടകുടുുംആടുുിനകുടുുിപയേടിചുുുപോണുുു
കോയി.ഞായറാഴുചുുപുലർപുചു3മണികുുായിരുനുുുസംഭവം.വീടി
പുുുരിറകുവേതുു്രടുുിേേഷ്ണങുുളപോണുു്ഉണുുാകുുിയആ
ടുുിനകുുുടാണുരതിനകചുുളംവരുനുുപതരുവുനായകുുുളഅപേുമി
ചുു്തേർനുുതു.കുടിപുുുഒരുവേംതേർതുുനായകുുുടുുംതളുുയാ
ടിപുുുതലേടിചുു്രറിചുുനിലയിലാണു.കുടുുിൽഉണുുായിരുനുുആ
ടുുിനകുടുുിപയേടിചുു്പോണുുുകോകുേയുംപേയുതു.കമഖലയിൽ
പതരുവുനായുകുുളുപടേലുയംരുകുുമാകുനുുസാഹേരുയതുുിൽര
ഞുുായതുു്അധികുതർനടരടിവേപോളുുണപമനുു്നാടുുുകുുാർ
ആവേുയപുപുടുുു.

സ്പിരിറ്്്എത്്ിച്്യാൾഅററ്്്്ിൽ
ഇരിങുുാലകുുുട:വളുുിവടുുംപുബാലതുു്സ്രിരിറുു്േഴിചുുുയുവാകുു
ളആശുരപുതിയിലായസംഭവവുമായിബനുുപുപുടുു്ഒരാളകുടി
അറസുുു ുിൽ. പുരധാന പുരതി കോകുതുഴതുു്വീടുുിൽബികോയികുു്
സ്രിരിറുു്എതുുിചുുുപോടുതുുനടവരമുു്ോതുുമുുിളുുിവീടുുിൽ
വഷനിപന(57)യാണുഇരിങുുാലകുുുടസി.ഐ.േികോ,എസ്.
ഐ.അനുപുഎനുുിവരുപടകനതുതുവതുുിൽഅറസുുുു്പേയുതതു.

സിവിൽ്്പ്റ്്്ഷന്്അണ്വിമ്ക്്മാക്്ി
അഗ്നിശമനപസന
രാലകുുാടു:പോവിഡു-19പുുുരശുുാതുുലതുുിൽുുേിലുുയിപലഭര
ണകേപുദുുമായസിവിൽുുകുസുുുഷനുംരരിസരവുംേിലുുാഅഗുനിേമ
നകസനയുപടകനതുതുവതുുിൽുുഅണുവിമുകുുമാകുുി.േലകുറുുകറ
റുു്,രബുുികുറികലഷനുുസ്ഓഫീസ്അടകുുമുളുുസിവിൽുുകുസുുുഷനി
പലവിവിധവകുപുുുേളുപടഓഫീസുേളുു,വാഹനങുുളുുഎനുുിവ
യാണുഅണുവിമുകുുമാകുുിയതു.അഗുനിേമനകസനേിലുുാകമ
ധാവിഅരുണുുഭാസ്േറിപുുുകനതുതവുതുുിലുളുുടീമാണുരാവിപല
11മുതൽുുരണുുുമണിവപരസിവിൽുുകുസുുുഷനുുഅണുവിമുകുുമാ
കുുിയതു.കേരളഎനുുേിഒയുണിയനുു,വിവിധവകുപുുുേളിപലേീ
വനകുുാർുുഎനുുിവരുംപുരവർുുതുുനതുുിൽുുരങുുാളിേളായി.

അപകടത്്ിൽ
രണ്്്പപർക്്്പര്ക്്്
കുനുുംകുളം:രികുഅപുു്വാന
േരകുു്കോറികുു്പുറേിലിടിചുു്ര
ണുു്കരർകുു്രരുകുു.്രികുുപുു്വാ
നവപുഡവർആലുവഇടതുുല
സവുകയേികുകടുുടതുു്വീടുുിൽപസ
ബാസുുുുയുന മേന വിനപസ
ുുു(്29)സഹായിവയനാടുസവുകയ
േിനാലുഘണുുിൽവീടുുിൽമുഹ
മുുദുു്മേനസിയിഖു(39)എനുുിവ
ർകുുാണുരരുകകുുറുുത.ുഞായറാ
ഴചുുുപുലർപചുുഅഞുു്മണികോ
പടകോഴികകുുടുകോഡിൽരാ
കറംമുുാടതുു്പവചുുായിരുനുുുഅ
രേടം. തുശുർ ഭാഗകതുുകുു്
കോകുേയായിരുനുു േരകുു്
കോറികുു് രിനുുിൽരികുുപുു് വാ
നഇടികുുുേയായിരുനുു.ുസാര
മായിരരുകകുുറുു ഇരുവപരയും
കേകചുുരിആകുറുുസ്്പരുവർതുുേ
ർകുനുുംകുളംകോയൽആശു
രപതുിയിൽപരുകവേിപുുിചുു.ു

ഇരിങുുാലകുുുട: കോവിഡു
19പുുു ഭാഗമായി കോലി പേ
യുുുനുു പരാലീസിനു നാരങുു
പവളുുവും രഴങുുളുമായി
കോണുുപുഗസ് പുരവർു ുതുുേപര
തുുിയകുപുളുു രിനുുുണയുമാ
യിസുുലംഎംഎൽുുഎഅരു
ണനുുമാസുുു ുറും.ഠാണാവിൽുുര
രികേധനകുുായിനിൽുുകുുുനുു
പരാലീസ് ഉകുയയാഗസുുർു ുകുു്
കുലുകുു് കോണുുപുഗസ് പുരസി
ഡുുു് ടി.വി ോർു ുളിയുപട കന

തുതുവതുുിൽുുരഴങുുളു ുവിതര
ണം പേയുുുകുപുഴാണുഅതു
വഴി േടനുുുകോയ എംഎ
ൽുുഎ രിനുുുണയുമായി എ
തുുിയതു.മണുുലംപുരസിഡുുു്
കോസഫു ോകുകു, കുലുകുു്
പസപുേടുുറിഎംആർുുഷാജു,മു
നിസിപുുൽുു വവസ് പേയർു ു
കരഴു സണുു രാകേേുവരി േിവ
രാമനുുനായർു ു,സബുഇനുുസ്
പരകുറു ുർു ുഅനുപുഎനുുിവർു ു
സനുുിഹിതരായി.

അടപ്്ിച്്്
കുനുുംകുളം:വിലകുു്ലംഘിചുു്
തുറനുു് പുരവർതുുിചുു മാംസ
വിൽപുുനകേപുദുുംരഞുുായതുു്
അധികുതരുംആകോഗുയവിഭാ
ഗവുംപരാലീസുംകേർനുു്അട
പുുിചുുു. ചുണുുൽ രഞുുായതുുി
പല കേകുചുരി മാർകുുറുുിപല
മാംസവിൽപുുന കേപുദുുമാണു
അടപുുിചുുതു.

പൊലീസിന്ഭക്്ണവ്മായി
കോൺഗ്രസ്

കൊവിഡ്
രോഗമ്ക്്ിരേടിത്ശ്ര്്
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യോംക്ക്്ിങ്
ബിനിതവേേസി്

ഹരിഇരിങ്്ാലക്്്ട
ഇരിങ്്ാലക്്്ട:യോയട്്തഗ്ാരികലയം്
ടോഴില്മായിടൊണ്്്നടക്്്യപ്്ഴം്
ബാബ്രാജ്ടോറത്്ിയശ്്രിക്്്ക്ഷി
യോട്ള്്മമതഒട്്്ംക്റേില്്ായിര്ന്്്.
പയക്്യോലിസംബന്്മായതിരക്്ിന
ടയിൽസമയംകടണ്്ത്്്കതശ്മകരമാ
യിര്ന്്്.എന്്ാൽഈയോക്്്ഡൗൺ
കാലത്്്മടറ്്ന്്്ംടേയ്്ാനില്്ാത്്തി
നാൽകയ്ാമറഅഴിച്്്ടേച്്്തട്്്പ്ര
യിടത്്ിയലക്്്ഇറങ്്ാൻനിശ്്യിച്്്.
സഹായിക്്ാനായിഭാരയ്ലതയം്മക്്

ളായതര്്തിയം്തശ്ീരാഗം്ക്ടടക്ടിയ
യപ്്ൾഅതിന്ള്്രലവം്ടേറ്തല്്ാ
യിര്ന്്്.സവ്ന്്ംമണ്്ിൽേിളയിച്്ത
ക്്ാളിയം്േഴ്തിനയം്പടേലവം്പച്്
മ്ളകം്കവ്ാളിഫ്്േറം്കൺക്ളിർടക്്
കണ്്യപ്്ൾഒര്നല്്യോയട്്എട്ത്്ാ

ൽകിട്്്ന്്സംത്പത്ിയാണ്തനിക്്്
ണ്്ായടതന്്്ബാബ്രാജ്പറഞ്്്.
സ്്്്്ഡിയോയിൽമാതത്ംഒത്ങ്്്ന്്

യോയട്്തഗ്ാരറല്്ബാബ്രാജ.്എഴ്ത്്്
കാരൻക്ടിയായഇയദ്്ഹംഇതിനകം
ആറ്പ്സത്കങ്്ൾതപ്സിദ്്ീകരിച്്ിട്്്
ണ്്്.ടത്ോരഷയോട്ള്്ആത്്ാർത്്
യം്അർപ്്ണയോധവം്കകേിടാടത
യ്ള്്തപ്േർത്്നത്്ിൽനിരേധി
യോയട്്തഗ്ാരിഅോർഡ്കൾക്്ർഹ
നായിട്്്ണ്്്.
കഴിഞ്്മ്ന്്രപതിറ്്ാണ്്ായിപതത്

ങ്്ളിലം്ആന്കാലികങ്്ളിലം്ബാബ്
രാജിട്്്േിതത്ങ്്ൾഅേിഭാജയ്ഘടകമാ
ണ.്ഈയമഖലയിൽനടക്്്ന്്തപ്ധാന
സംഭേങ്്ൾ,ഉത്്േങ്്ൾഎന്്ിേയ്ടട
ടയല്്ാംയോയട്്എട്ക്്ാൻബാബ്രാജ്
എന്്്ംമ്ന്്ില്ണ്്ാകം്.ക്ടൽമാണി
ക്്്യംയക്്തത്ത്്ിട്്്യം്യക്്തത്ത്്ിടല
ഏടോര്േിയശഷത്്ിയ്്്യം്േിതത്ങ്്
ൾപകർത്്്ന്്ത്ബാബ്രാജാണ.്

ചോചട്്ഗര്ാെർതിരക്്ിലാണ;്
സ്്്്്ഡിചോയിലല്്

ബാബ്രാജ്തല്്്പച്്ക്്റിക്ഷിയിടത്്ിൽ

വിളലവട്ത്്തക്്ാളി

വീട്്ിലിരിപ്്ിലം്വീട്്മ്്മാര്ടെ
ഷോർട്്്ഫിലിം
തിര്േനന്്പ്രം:യൊേിഡ്സ്രക്്ാകാലം
എന്്ത്യോകംമ്ഴ്േൻഒര്യോടലേീട്്ിലി
രിപ്്്കാലംഎന്്ാണയല്.്കലയം്സാഹിതയ്
വം്സംഗീതവ്ടൊടക്്ഇതത്യമൽപരിയോ
ഷിപ്്ിക്്ടപ്്ട്്ഒര്സാഹേരയ്ംയോകടത്്േി
ടടയം്ഒര്യോടലഎന്്തായിര്ന്്്ഇതി
ട്്്തപ്യത്യകത.
േിേിധരാജയ്ങ്്ളിലിര്ന്്്ഒര്സംഘംേീട്്

മ്്മാർേീട്്ിലിര്ന്്്അേതരിപ്്ിച്്ഒര്യോർ
ട്്്രിലിംഏടറതപ്ശംസയനടി.

മ്മ്്്തടന്്േിതത്കല,സാഹിതയ്ംഎന്്ീ
രംഗങ്്ളിൽകജതത്ംതര്്പ്്്എന്്ോട്്്സ്ആ
പ്ക്ട്്ായമ്യായിതപ്േർത്്ിച്്ിര്ന്്േരാണ്
ഈേീട്്മ്്മാർ.

യൊട്്യടത്്േീട്്ിലിര്ന്്്തശ്ീലതയം്കല
യം്,യ്എസിൽനിന്്്സ്ന്ജ,ദ്ബായിൽ
നിന്്്തപ്ീതി,മസക്്്റ്്ിൽനിന്്്സപന്,എറ
ണാക്ളത്്്നിന്്്കേിത,ആലപ്്്ഴയിൽനി
ന്്്പ്ഷക്ല,തിര്േനന്്പ്രത്്്നിന്്്ഉമ
എന്്ിേരാണ്ഇതിൽഅഭിനയിച്്ത.്എല്്ാേ
രം്അേരേര്ടടേീട്്ിലിര്ന്്്ഇതിട്്്ഭാഗ
മായി.

ടൊയോണാക്്ാലടത്്േിലഅന്ഭേ
ങ്്ളാണ്ഈയോർട്്്രിലിമിട്്്തിരക്്ഥ.
േിയദശത്്്നിന്്്േന്്േർയനരിയടണ്്ിേന്്
തപ്ശ്നങ്്ൾമ്തൽപരസപ്രംസഹായംന
ൽയകണ്്തിട്്്തപ്ാധാനയ്ംേടരമ്ന്്്മിനി
റ്്ിന്ള്്ിൽഅേതരിപ്്ിക്്ാൻഇേർക്്്കഴി
ഞ്്്.സവ്ാഭാേികമായഅഭിനയത്്ിൽേില
ടോടക്്നല്്മയോധർമ്്ംതപ്കടിപ്്ിക്്്ക
യം്ടേയത്.്അന്്രിച്്അർജ്്്നൻമാഷി
ന്ഒര്തട്ിബയ്്ട്്്ക്ടിയാണ്ഇേർനൽകിയി
രിക്്്ന്്ത.്കസത്്രിമണക്്്ന്്യല്്എന്്
ഗാനയത്്ടടയാണ്ആരംഭിക്്്ന്്ത്തടന്.്
ടേമ്്കകത്്കൾഎന്്ഗാനംപിന്്ീട്ആ
ലപിക്്്ന്്്മ്ണ്്്.

സത്ത്ീസമ്ഹത്്ിട്്്തപ്ശന്ങ്്ടളപറ
യാടതപറയ്ന്്്ണ്്്ഇതിൽഎന്്താണ്തശ്
യദ്്യം.അട്ക്്ളയിൽസത്ത്ീയ്ടടഉള്്ിടല
സംഗീതയോധത്്ിന്കകടോള്്്യപ്്ഴം്,
ജീേിതത്്ിട്്്തിരക്്ിൽആര്ോങ്്്മീ
ആരാമത്്ിട്്്യോമാഞ്്ംഎന്്്യോദിക്്്
യപ്്ഴം്യത്പക്്കനിയലക്്്സത്ത്ീപക്്േിന്്
കടളകടത്്ിേിട്ന്്്ണ്്്ഈേീട്്മ്്മാർ.

ചോദയ്ങ്്ളിൽ
ക്ര്ക്്ാൻഫൊലീസ്

രാ േിടലടോലീസ്ജീ
പ്്് േീടിന് മ്ന്്ിൽ

േന്്് നിൽക്്്ന്്ത്കണ്്
യപ്്യഴ ക്ഞ്്ാപ്്് ഒന്്്
ടെട്്ി!
ഇന്്ടലരാതത്ിയൊമയ്്യ്

ടടഭാേികാരയ്ംആയോേിച്്
യപ്്യഴമനസിൽയപടിച്്സം
ഭേം ഇതാ യനയര കൺമ്
ന്്ിൽ.
ടോലീസ് സംഘം അക

യത്്ക്്് കയറിക്്ഴിഞ്്്.
അച്്ൻഅേയോട്ഇരിക്്ാ
ൻപറഞ്്്.അമ്്യം്അട്
ക്്ളയിൽനിന്്്ഓടിേന്്്.
യേട്്നം്യേച്്ിയ്ടമല്്ാംഎ
ത്്ി.
എസഐ്യം്ക്ടടരണ്്്

ടോലീസ് ഉയദ്ോഗസ്്രമ്
ണ്്്.
"ഇേിടടനിങ്്ടളക്്്ടാടതമറ്്ാടരങ്്ിലം്

ഉയ്ട?്അതായത് ടസർേ്്്്സ്അങ്്ടന
ആടരങ്്ിലം്?'
എസഐ്ആണ്യോദിച്്ത.്ഇടല്്ന്്്അച്്

നം്അമ്്യം്ഒയരസവ്രത്്ിലാൺ്്പറഞ്്ത.്
"കഴിഞ്്ദിേസങ്്ളിൽആടരങ്്ിലം്േരി

കയോമയറ്്ഉണ്്ായോ?'
ഇല്്-അച്്ൻപറഞ്്്,"യോക്ഡൗൺആ

യതിൽപ്്ിടന്്ആരം്േന്്ിട്്ില്്'
"െങ്്ൾക്്്ഈേീടം്ച്റ്്്പാടം്ഒന്്്പ

രിയോധിക്്ണം,അറിയാമടല്്ഒര്ദിയോ
സർയേഷത്്ിൽഒര്ര്പംഇറങ്്ിനടക്്്ന്്
തിടനക്്്റിച്്്യകട്്ിരിക്്്മടല്'്
അച്്ൻതലയാട്്ി.
"ടോലീസ്നായേളടരക്തയ്മായിഈേീ

ട്്ിലാൺ്്ഓടിക്്യറിയത.്അയപ്്ൾെങ്്ൾ
തിരിച്്്യോയത്ോനല്കാരം്മറ്്്ംക്ടിനി
ന്്ത് ടൊണ്്ാണ.്ആേശയ്മില്്ാടതനിങ്്
ടളബ്ദ്്ിമ്ട്്ിക്്ണ്്ാഎന്്്കര്തിയാണ്മ
ടങ്്ിയപ്്യത'്.
എസഐ്ഇതത്യം്പറഞ്്്എഴ്യന്്റ്്്.
"ഈേീടിട്്്പരിസരവ്മായിെങ്്ൾഅ

യന്വഷിക്്്ന്്ത്മായിബന്്ടപ്്ട്്്എയത്്ഉ
ണ്്്എന്്്െങ്്ൾസംശയിക്്്ന്്്,നിങ്്ൾ
ക്തയ്മായിെങ്്ൾയോദിക്്്ന്്തിന്ഉത്്
രംപറയണം'.
ശരിടയന്്്അച്്ൻതലക്ല്ക്്ി.
നിങ്്ൾക്്്എതത്മക്്ളാണ?്
"മ്ന്്്'-അമ്്യാണ്പറഞ്്ത.്
എസഐ്ഒന്്്കട്പ്്ിച്്്യോക്്ി.
"ഇതായോമ്ത്്യാൾ'എസഐ്യേട്്ട്്്

യട്യത്്ക്്്ടേന്്്.
"എന്്്ടേയ്്്ന്്്?'
"എംബിഎ രസ്്്്് ഇയറാണ'് യേട്്ട്്് പ

ടക്്േലിയക്സലില്്ാത്്മറ്പടിയാണ.്
"ടൊകബൽയോൺെങ്്ൾക്്്ഒന്്്ത

യരണ്്ിേരം്'
യേട്്ൻതലക്ല്ക്്ി.
"ലാപയ്ൊപ്്്ഉയട്'്
ഉടണ്്ന്്്യേട്്ൻ
"അതം്തന്്യയക്്്ണം,േിയോധമില്്യല്'്
തിരിച്്്ം മറിച്്്ം അേർ യേട്്ടനയാണ്

യോദയ്ംടേയത്ത.്യേട്്ട്്്തര്ണ്്്സിടനക്
റിച്്്ടമല്്ാംഅേർേിശദമായിതിരക്്ി.
ഇടതല്്ാംകണ്്്അമ്്േല്്ാടതപരിതഭ്മിച്്്.
"നിങ്്ൾയപടിക്്ടോന്്്ംയേണ്്,ഇത്അ

യന്വഷണത്്ിട്്്ഒര്േഴിടയയന്്യ്ള്്്'.എ
സഐ്അച്്ട്്്യട്ത്്്പറഞ്്്.
"െങ്്ൾടൊണ്്്യോക്ന്്സാധനങ്്ൾ

ക്്്ടറസിപറ്്്്തരം്,പിന്്ീട് യസ്്്്ഷനിൽേ

ന്്്ോങ്്ിയാൽമതി'
അേർഅടതല്്ാടമട്ത്്് ജീപ്്ിൽകയറി

യോയി.
ഈദിയോസർസംഭേംഇതത്യം്ക്ര്ക്്ാ

വ്ടമന്്്ക്ഞ്്ാപ്്്കര്തിയയതയില്്.അമ്്
യം്അച്്നം്േല്്ാടതഅസവ്സ്്രായി.ഇനി
എടന്്ല്്ാംതപ്ശന്ങ്്ളാണ.്ടോലീസം്യക
സം്അയന്വഷണവ്ടൊടക്്ക്ടിസമാധാ
നംയോയിഎന്്്പറഞ്്ാൽമതിയയല്്എ
ന്്ാണ്അച്്ൻപറഞ്്ത.്
ആടരബന്്ടപ്്ട്്ാലാണ്ഒന്്്തലയ്രാ

ൻപറ്്്ക?അച്്ൻഅമ്്യോട്പറയ്ന്്ത്
യകട്്്ക്ഞ്്ാപ്്്മ്റിക്്്ള്്ിയലക്്്കയറി.
(നാടള: യൊമയ്് തപ്ശന്ംക്ട്തൽക്ര്

ക്്ിയലക്്്)

മാസക്്്്ഉണ്്ാക്്ി
വിദയ്ാബാലൻ
വോകഡ്ൗൺ്്കാലത്്്േർ്്ക്്ൗട്്്ംപാേകവം്മാതത്മല്്

മറ്്്േിലകാരയ്ങ്്ളം്ടേയ്്ാടമന്്്യോളിവ്ഡ്താ
രംേിദയ്ാബാലൻ്്.ടൊയോണടയതപ്തിയോധിക്്ാന്ള്്ഏറ്്വം്
നല്്മാർ്്ഗവ്മായാണ്േിദയ്എത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്ബ്്ൗസ്പീസ്
ടൊണ്്്എങ്്ടനമാസ്ക്്്നിർ്്മ്്ിക്്ാംഎന്്ാണ്േിദയ്പങ്്്േ
ക്്്ന്്ത.്
മാസ്ക്്്കൾ്്ക്്്രാജയ്ത്്്ദൗർ്്ലഭയ്ംയനരിട്യപ്്ൾ്്സാരി,സ്

കാർ്്ഫ,്ദ്പ്്ട്്എന്്ിേടോടക്്ഉപയോഗിക്്ാംഎന്്ാണ്േീഡി
യോയിൽ്്േിദയ്പറയ്ന്്ത.്സാരി,സ്കാർ്്ഫ,്ദ്പ്്ട്്എന്്ിേയി
ൽ്്ഏടതങ്്ിലം്ഒപ്്ംരണ്്്റബർ്്ബാൻ്്ഡ്കള്മാണ്മാസ്ക്ഉ
ണ്്ാക്്ൻ്്ആേശയ്മ്ള്്ടതന്്ാണ്േിദയ്പറയ്ന്്്.

ഐശവ്രയ്ലക്്്മിയക്്്്നന്്ിപറഞ്്്ഫെഫക്
വോക്്്ഡൗണിൽ്്ദ്

രിതത്്ിൽ്്കഴി
യ്ന്്േലച്്ിതത്തപ്േർ്്ത്്ക
ടരസഹായിക്്ാനായിടര
ഫക്ധനയശഖരണംത്ടങ്്ി
യിര്ന്്്.യൊഹൻ്്ലാലം്മ
ഞജ്്ോരയ്ര്മടക്്മ്ള്്േർ്്
പണംനൽ്്കിസഹായിച്്ിര്
ന്്്.പിന്്ാടലനടിഐശവ്രയ്
ലക്്്മിയം്സാമ്്ത്്ികസ
ഹായവ്മാടയത്്ി.ഐശവ്രയ്
യക്്്്നന്്ിപറയ്കയാണ്
ടരഫക്.ടരയസ്ബ്്ക്്്യോ
സ്്്്ില്ടടയാണ്ടരഫക്താര
ത്്ിന്നന്്ിപറഞ്്ത.്

ഇന്്്യയിൽയോക്്്ഡൗൺ
തപ്ഖയ്ാപിച്്യപ്്ൾആദയ്ംനി
ശ്്ലമായടോഴിലിടങ്്ളിടോ
ന്്്സിനിമായമഖലയായിര്
ന്്്.അയോടടദ്രിതത്്ിലാ
യേലച്്ിതത്തപ്േർത്്കടര
സാമ്്ത്്ികമായിസംരക്്ി
ക്്ാൻടരഫക്ആരംഭിച്്താ
ണ "്കര്തൽനിധി'പദ്്തി.

ഈേിേരമറിഞ്്്ടര
ഫക്അംഗങ്്ൾടക്്പ്്ം,േയ്
േസായരംഗത്്്നിന്്്ം,േല
ച്്ിതത്യമഖലയിൽനിന്്്ംധാ
രാളംസ്മനസ്കൾഈപ
ദ്്തിക്്്ള്്പിന്്്ണനൽകി

ടരഫക്ജനറൽടസതക്ട്്റി
ബിഉണ്്ിക്്്ഷണ്ടനഅറി
യിച്്്.ഇന്്്യയിടലദിേസ
യേതനക്്ാരായ60000ത്്ി
യലടറേലച്്ിതത്ടോഴിലാളി
കൾക്്്സാമ്്ത്്ികസഹാ
യംനൽക്ന്്േിധത്്ിൽഅ
ഖിയലന്്്യാതലത്്ിയലക്്്ഈ
പദ്്തിേളർത്്ാൻഇന്്്യൻ
രിലിംഎയല്്യീസ്യൊൺ
ടരഡയറഷൻ(AIFEC) ജനറ
ൽടസതക്ട്്റിഎന്്നിലയിൽ
ബി.ഉണ്്ിക്്്ഷണ്ന്സാധി
ച്്്ടേന്്്ംയോസ്്്്ില്ടടടര
ഫക്പറയ്ന്്്.

ശപ്ീതി കെ കവിത ഉമ

സ്ന്ജ സപന് പ്ഷക്െ ശര്ീെത

ഇന്്ടലടത്്യോദയ്ത്്ിന്ഉത്്രംനൽ
കിയേരിൽനിന്്് ടതടരട്ഞ്ട്ത്്ത് - (
ആടകഒരാളാണ്ഉത്്രംഅയച്്ത.്ഉത്്രം
ശരിയല്്,എങ്്ിലം്കടണ്്ത്്ാൻഒര്തശ്മം
നടത്്ിഎന്്തിട്്്യപരിൽേിതത്ംടൊട്
ക്്്ന്്്.േളടരേിഷമംപിടിച്്യോദയ്മാടണ
ന്്്പലരം്മറ്പടിനൽകിയിട്്്ണ്്്.യോസ്്്്റി
ൽകാണിച്്ിരിക്്്ന്്േർഷംകണക്്ാക്്്
യപ്്ൾ45േർഷംകഴിഞ്്ിരിക്്്ന്്്.)

Harishankar Madhu,
Std.VI, 
Bhavans Vidya Mandir
Elamakkara, 
Kochi

ഇന്്ടലടത്്യോദയ്ം
ഇതായിര്ന്്്-നായ
കഥാപാതത്മായ പഴ
ടോര്മലയാളസിനി
മയ്ടട യോസ്്്്റാണ്
േിതത്ത്്ിൽ - ഏതാ
ണ്ഈസിനിമ?

ഇന്്തത്്കോദയ്ം:
ഇന്്ലെലത്്ദിനോസർകഥയിൽക്ഞ്്ാ
പ്്്വില്്്അച്്ൻപറഞ്്ജപ്്ാനിലെനായ
ക്്ഥനോളിവ്ഡിൽഒര്സിനിമയായിട്്്ണ്്്.
ഏതാണ്ആസിനിമ?
ഉത്്രംഅയയക്്ണ്്
ോട്്്സ്ആപ്നമ്്ർ:
7304041234

BANANA JAM
വേണ്്ത്
പാടളടൊടൻപഴം/ടേറ്പഴം-15എണ്്ം
(നന്്ായിപഴ്ത്്ത)്
പഞ്്സാര-അരകപ്്്
കരയാമ്്്-10എണ്്ം
നാരങ്്-1എണ്്ം(പിഴിടഞ്്ട്ത്്ത)്
ടേള്്ം-ആേശയ്ത്്ിന്

തയാറാകക്്ണ്്ത്
പഴത്്ിട്്്ടോലികളഞ്്്ക്ക്്റിലിട്്്കകടൊണ്്്ഉ
ടടച്്ട്ക്്്ക.അതിയലക്്്ഒയന്്കാൽകപ്്്ടേള്്ടൊഴി
ച്്്യേേിക്്്ക.ഒര്േിസൽയകട്്ാൽമതിയാകം്.യശഷം
പഴത്്ിട്്്നീര്അരിപ്്യിൽഅരിടച്്ട്ക്്്ക.
ഇത്ഒര്േീനച്്ട്്ിയിയലക്്്ഒഴിച്്്ഇളക്്്ക.അതിയല

ക്്്10കരയാമ്്്വം്അരകപ്്്പഞ്്സാരയം്യേർത്്്
ഇളക്്്ക.നന്്ായിതിളേര്ന്്ത്േടരഇളക്്ണം.നീര്
േറ്്ിത്്്ടങ്്്യപ്്ൾനാരങ്്നീര്യേർക്്്ക.യശഷംഒര്
പാതത്ത്്ിയലക്്്മാറ്്ിതര്ീസ്ടേയ്്്ക.

പച്്മാങ്്ാപാനീയം
പച്്മങ്്യോടൊപ്്ംഇഞ്്ിപച്്മ്ളക്കറിയേപ്്ിലഎ
ന്്ിേയേർത്്്മികസ്ിയിൽഅടിക്്ണം.േശയ്ത്്ിന്ഉ
പ്്്ംടേള്്വം്യേർത്്്പാനീയമാക്്ിഉപയോഗിക്്ാം.
ഇയോടൊപ്്ംപഞ്്സാരയേർക്്ാൻഇഷ്്മ്ള്്േർക്്്
അങ്്ടന തയാറാക്്്ന്്തം്നല്്ര്േിയാണ.്
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